
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Förbättrad hållning kring axelleden genom 

funktionell träning  
- En studie på kontorsarbetande kvinnor 

 
 

 
 

Joanna Arvidsson 
och Linda Palm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsats i Biomedicin – Inriktning fysisk träning 10p 
Handledare: Lina Lundgren 
2007-01-11



Joanna Arvidsson & Linda Palm 

Abstract 
 
Eight out of ten Swedes has once in a while pain in the back, neck or shoulders. This often 
depends on inactivity and monotonous work under a long time. Pain affects us mentally since 
the body and mind affect each other, which can lead to an evil circle of pain and depression. 
A typical imbalance in an office worker with the arms in front of the body while working is 
that the muscles on the front of the trunk will be shortened, since they never work with their 
full length and become strong because of the constant use. On the other hand, the muscles on 
the back of the trunk will be weakened and elongated, since they are working in an extended 
and static position. The purpose of this study was to examine if it is possible, under a six week 
period, to get an improved posture in the shoulder region and to get an improved self 
experienced health. The investigation contained nine middle aged office working women. A 
posture and a functional analysis were carried out. The functional analysis consisted of two 
tests that investigated lateral rotation in the shoulder and the relationship between the scapula 
and the trunk. After the tests were carried out the pictures taken was compared before and 
after the training period and the changes was noted. The result on this project shows that it is 
possible for office working women to get an improved posture, movement and coordination in 
the shoulder within a period of six weeks. It also shows that it is possible to get an improved 
self experienced health under the same conditions.  
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Sammanfattning 
 
Åtta av tio svenskar får någon gång ont i ryggen, nacken eller axlarna, ofta är det inaktivitet 
och monotont arbete under lång tid som orsakar besvären. Smärta påverkar oss mentalt då 
kropp och psyke är förbundna vilket kan leda till en ond cirkel av smärta och nedstämdhet. En 
typisk obalans för en sittande kontorsarbetare som arbetar med armarna framför kroppen, är 
att musklerna på framsidan av bålen, förkortas då de aldrig får jobba i sin fulla längd och blir 
starka då de får jobba mycket. Musklerna på baksidan av bålen, blir istället försvagade och 
dras ut, eftersom de ständigt hamnar i ett uttöjt läge samt får arbeta statiskt. Syftet med 
studien var att undersöka om det är möjligt att med sex veckors styrketräning få en förbättrad 
hållning i axelleden samt en stärkt upplevd hälsa. Studien innefattade nio kontorsarbetande 
kvinnor i åldern 37-56. Samtliga testpersoner genomgick en hållningsanalys samt en 
funktionell analys, som bestod av två test där det ena testade utåtrotation i axelleden och det 
andra förhållandet mellan skulderblad och bål. Efter sluttesterna jämfördes bilderna från 
testen före och efter träningsperioden och förändringar noterades. Resultatet på projektet 
visade att det går att få en förbättrad hållning, rörlighet och koordination i axelleden under sex 
veckor för kontorsarbetande kvinnor. Resultatet visade även att det går att få en stärkt 
självupplevd hälsa under samma förhållanden. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 
Åtta av tio svenskar får någon gång problem med ont i ryggen, nacken eller axlarna. Ibland 
talar man om att dessa problem tillhör de största folksjukdomarna idag, efter förkylningar. 
Dock är det sällan problemen beror på någon allvarlig skada eller sjukdom, istället är det ofta 
inaktivitet och monotont arbete under lång tid som orsakar besvären. Enligt Hagberg och 
Herberts (2001) så drabbas kvinnor oftare än män av skulderbesvär. Orsaken till att 
problemen är större hos kvinnor kan vara många, den troligaste är att de i större utsträckning 
har monotont belastande arbeten.  
Kroppen är gjord för arbete och rörelse och fortfarande så liknar den stenåldersmänniskans, 
trots att vi i dagens samhälle lever på ett helt annat sätt. Med denna kunskap i bagaget är det 
inte så konstigt att det idag har blivit vanligt att läkare skriver ut fysisk träning på recept. Inga 
piller i världen kan bota detta problem på lång sikt.  
Att ha ont påverkar oss mentalt eftersom kropp och psyke står i nära förbindelse med varandra 
och det hela kan lätt leda till en ond cirkel av smärta och nedstämdhet. För att förebygga och 
förhindra problem med dålig hållning och inaktivitet, vilket bryter ned kroppen istället för att 
bygga upp den, krävs uppmuntran och upplysning från vår omgivning till fysisk aktivitet. Att 
röra på sig och bygga upp en stark stomme avlastar inte bara rygg, axlar och nacke, utan 
förhindrar även att kroppen ständigt går på högvarv och stressar. Problemet är att skapa 
utrymme för rörelser och motion i vår vardag, så att det inte blir ytterligare en faktor som ökar 
stressen på grund av tidsbrist.  
Kroppen är aldrig starkare än sin svagaste länk. Med detta menas att det inte spelar någon roll 
om man är stark i vissa muskler och delar av kroppen, om det finns andra delar som är svaga 
och sköra. Därför är det viktigt att hitta de svaga partierna i kroppen och stärka dem. En 
typisk obalans för en kontorsarbetare som sitter som en hösäck och arbetar med armarna 
framför kroppen, är att musklerna på framsidan av bålen, dels förkortas då de aldrig får jobba 
i sin fulla längd och dels blir ganska starka eftersom de får jobba mycket. Musklerna på 
baksidan av bålen, blir istället försvagade och dras ut, eftersom de ständigt hamnar i ett uttöjt 
läge samt får arbeta statiskt. Enligt en studie av Kluemper et al. som varade sex veckor, kan 
man minska framåtskjutna skuldror genom att stärka musklerna på baksidan av bålen och 
stretcha musklerna på framsidan, samt träna bålstabilitet, eftersom de stabiliserande 
musklerna i bålen är källan till all styrka och kraftutveckling [1,2,3,4,5,6]. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att svara på följande frågor: 
– Är det möjligt att, hos kontorsarbetande kvinnor, få en förbättrad hållning, rörlighet och 
koordination i axelleden, med hjälp av funktionell träning under en sex veckors period? 
– Är det även möjligt att, hos kontorsarbetande kvinnor, få en förbättrad upplevd hälsa, med 
hjälp av funktionell träning under en sex veckors period? 

1.3 Axelledens och bålens anatomi 
Skuldran är den region som sammanlänkar den övre extremiteten med bålen. Den består av 
skuldergördeln och den proximala delen av humerus med tillhörande leder och muskler. 
Funktionellt utgör skuldran en rörlig grund för armens rörelser och upphängning. 
Skuldergördeln är förbundet med övriga skelettet via en enkel ledförbindelse med sternum. I 
övrigt så sker upphängningen via muskler som fäster vid ryggraden, huvudet och bröstkorgens 
dorsala och ventrala partier [7,8]. 
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1.3.1 Axelledens muskulatur 
Axelmuskulaturen har två huvudsakliga funktioner, dels att framkalla rörelser i axelleden och 
dels att hålla ledhuvudet stabilt i ledpannan. M. deltoideus är den starkaste och största 
skuldermuskeln och består av tre delar, dessa kan funktionellt betraktas som tre självständiga 
muskler då de medverkar i olika rörelser. Den främre delen (pars anterior) flekterar, adducerar 
och inåtroterar i axelleden, den mellersta delen (pars mediale) abducerar i axelleden och 
slutligen den bakre delen (pars posterior) extenderar, adducerar och utåtroterar i axelleden.  
Förutom deltamusklen finns det fyra små muskler på skulderbladet som också hjälper till att 
skapa rörelser i axelleden men dess viktigaste funktion är att stabilisera i axelleden. Dessa 
muskler som utgör den så kallade rotatorkuffen är; m. subscapularis, m. supraspinatus, m. 
infraspinatus och m. teres minor [7,8,9]. 

1.3.2 Ryggmuskulaturen 
Ryggens muskulatur kan i samband med träning delas in i tre grupper beroende på dess 
funktioner; de muskler som arbetar över ryggkotornas leder, de muskler som arbetar över 
axelleden samt de muskler som påverkar skulderbladet.  
Längs med hela ryggraden löper ett antal muskler som gemensamt kallas m. erector spinae (de 
djupa ryggmusklerna). Dessa muskler har som huvuduppgift att sträcka (extendera) ryggen, 
de kan också rotera och lateralflektera bålen. Precis som namnet antyder så säkrar m. erector 
spinae ryggradens upprätta hållning och balans. Som postural muskel arbetar den även mot 
tyngdkraften med långvariga och isometriska kontraktioner. Den muskel som man vanligtvis 
framförallt associerar till då det gäller ryggträning är den breda ryggmuskeln; m. latissimus 
dorsi. Muskeln täcker en stor del av ryggens nedre del, men jobbar främst över axelleden. 
Funktionen för muskeln är i huvudsak att adducera och extendera i axelleden samt rotera 
bålen. En ytterligare ryggmuskel som verkar som synergist till m. latissimus dorsi är m. teres 
major och kan således utföra samma rörelser över axelleden.  
Mellan scapula finns framförallt två stora muskler, Mm. rhomboidei och m. trapezius. I 
samband med träning fokuserar man främst på dessa musklers effekt på skulderbladet. Mm. 
rhomboidei har som uppgift att adducera och elevera skuldrorna. M. trapezius är en stor 
muskel som täcker en stor del av den övre delen av ryggen och är aktiv i elevation och 
depression av skuldrorna samt abduktion och adduktion av scapula. M. trapezius påverkar 
även rörligheten i ryggraden, då den sträcker den cervikala delen samt lateralflekterar och 
roterar huvudet [8,9]. 

1.3.3 Bukmuskulaturen 
Magens muskler kan delas in i tre grupper, m. rectus abdominis, m. obliquus externus/internus 
samt m. transversus abdominis. Magmuskulaturen är att betrakta som ryggens viktigaste 
muskler till stor del på grund av att de tippar bäckenet bakåt och förhindrar en för stor lordos i 
ryggradens lumbala parti, vilket i sin tur orsakar ett mycket högt tryck på kotor och diskar. 
Den raka bukmuskeln kan flektera bålen samt assistera till att lateralflektera den. M. obliquus 
externus/internus bidrar till rotation av bålen och kan även lateralflektera kroppen. Då 
musklerna på både höger och vänster kroppshalva arbetar synergistiskt kan de även flektera 
bålen. Den tvärgående magmuskeln, m. transversus abdominis löper som ett brett band runt 
bålen och har som främsta uppgift att öka trycket i bålen vid bland annat tunga lyft. Det finns 
således inga direkta övningar där man styrketränar muskeln utan muskeln är aktiv och verkar 
stabiliserande i samtliga övningar där trycket i buken ökar. Då en person startar en rörelse, är 
det dock alltid bålen och m. transversus abdominis som aktiveras först, ca 30-50 
millisekunder före armar och ben. Denna muskel är därför grunden till all kraftutveckling och 
stabilitet. M. transversus abdominis fungerar som en inre korsett och minskar midjans omfång 
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då den är aktiv. En slapp eller putande mage kan därmed vara ett tecken på att de tvära 
magmusklerna är dåligt tränade och inaktiva [9,10]. 

1.3.4 Bröstmuskulaturen 
Bröstmuskulaturen utgörs av m. pectoralis major och minor, där den stora bröstmuskeln 
arbetar över axelleden och har till uppgift att flektera och adducera i axelleden. Då m. 
pectoralis major arbetar, engageras även m. deltoideus pars anterior som löper på axelledens 
framsida och dessa muskler verkar till stor del synergistiskt med varandra. M. pectoralis 
minor är belägen under den stora bröstmuskeln och passerar inte axelleden, men är en muskel 
som trots sin storlek kan påverka kroppshållningen om den är stram. Om muskeln är förkortad 
kan den dra hela skulderpartiet framåt/nedåt och bidrar således till försämrad hållning i 
överkroppen [9,11]. 

1.4 Hållning 
Hållning kan definieras som den relativa formationen av kroppsdelar eller segment, men 
överlag så är det en term som beskriver hur en person står. Det som avgör en individs 
hållning, beror på struktur och storlek av skelettbenen, benens riktmärke, skador och 
sjukdomar, statiska och dynamiska levnadssvanor och personens psykologiska tillstånd. En 
bra kroppsmekanik kräver att ledernas rörelseutslag är tillräckliga utan att vara överrörliga. En 
grundläggande princip vad gäller ledernas rörlighet kan sammanfattas: ju mer flexibilitet, 
desto mindre stabilitet och tvärtom. 
Följande definition av kroppshållning finns angiven i en rapport av the Posture Committee of 
the American Academy of Orthopedic Surgeons;  
”Posture is usually defined as the relative arrangement of the parts of the body. Good posture 
is that state of muscular and skeletal balance which protects the supporting structures of the 
body against injury or progressive deformity, irrespective of the attitude (erect, lying, 
squatting, or stooping) in which these structures are working or resting. Under such 
conditions the muscles will function most efficiently and the optimum positions are afforded 
for the thoracic and abdominal organs. Poor posture is a faulty relationship of the various 
parts of the body which produces increased strain on the supporting structures and in which 
there is less efficient balance of the body over its base of support”. 
Hållningen av kroppen är unik hos varje individ och det finns inte två personer med identisk 
hållning, även om vissa hållningstyper liknar varandra. Alla människor har någon form av 
obalans i kroppen, vilket kan bero på att någon muskel är för svag och en annan för stark, 
vissa leder kan vara stela och andra istället väldigt flexibla. Att vi ändå klarar av att röra på 
oss och faktiskt i många fall kan vara omedvetna om obalansen beror på att kroppen har en 
förmåga att kompensera för en svag länk. Är man till exempel mycket stel i rotationen i 
bröstryggen, måste istället mer rotation skapas över eller under detta parti, vilket kan leda till 
att man istället tar ut rörelsen i nacken eller i höft och ländrygg. Om ett kroppssegment 
avviker från den vertikala linje, som bör gå genom kroppen, kommer dess vikt att 
kompenseras åt motsatt håll av ett annat närliggande segment i kroppen på grund av 
gravitationens dragningskraft [12,13,14,15]. 
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1.4.1 Fysiologiska mekanismer  
För att kunna hålla kroppen i en upprätt position, krävs det att det neuromuskulära systemet 
koordinerar väl, för att de stabiliserande musklerna ska kunna balansera skelettet till en bra 
hållning där belastningen är jämn. Mekanismen som ligger bakom att människan kan anta 
olika hållningar och upprätthålla dem fungerar på följande sätt; om en led flekteras, kommer 
muskelspolarna hos agonisten som kontrollerar leden att sträckas, vilket leder till att en 
impuls genereras och fortleds till ryggmärgen, då impulsen nått ryggmärgen. Då kommer 
synapsen i slutet på nervcellen ha kontakt med ett motorneuron. Detta innerverar fibrerna i 
huvudmuskeln, så att fibrerna kontraheras och återextenderas vilket placerar den tillbaka till 
utgångsläget [10,12].  

1.4.2 Optimal hållning 
God hållning är ett tillstånd av muskulär och skelettal balans vilket skyddar de försörjande 
strukturerna i kroppen mot gradvis ökande deformationer eller skador. Fördelen med att ha en 
god hållning är att minsta möjliga mängd energi går åt för att underhålla hållningen, vilket 
leder till att kroppen inte ständigt behöver justera dess position för att motverka kraften från 
gravitationen. Bra hållning är därför både mekaniskt funktionellt och sparar en massa kraft.  
När man analyserar om en person har bra eller dålig hållning så representerar skelettets ben en 
serie av länkar som sammankopplas av lederna som hålls ihop av musklerna och ligamenten. 
Om dessa förbindelser är arrangerade i ett vertikalplan, så kommer gravitationen sett i profil 
att passera genom örsnibben, axelleden, höftleden, knäleden och strax framför den laterala 
malleolen på fotleden. Detta kommer att göra så att den minsta belastningen läggs på 
ligamenten och musklerna [12,13]. 
 
1.4.2.1 Posteriort:  
Huvudet ska vara i neutral position, det vill säga inte tiltat eller roterat. Lodet ska sammanfalla 
med nackens kotutskott. Halsen ska vara rät vertikalt och bröstryggen ska vara rak. 
Skuldrorna bör vara i nivå, det vill säga varken eleverade eller depresserade. Skulderbladen 
ska ha en neutral position och ligga ungefär mellan den andra och den sjunde bröstryggkotan 
på thorax. De mediala kanterna på skulderbladen ska vara parallella och med ungefär 7-10 
centimeters mellanrum [13]. 
 
1.4.2.2 Lateralt: 
Huvudet bör vara i neutral position, inte tiltat framåt eller bakåt, eller roterat. Lodet ska gå 
genom örsnibben samt nacken ha en normal kurvatur. Hakan ska varken vara retrakterad eller 
protrakterad. Den normala kurvaturen av ryggraden består av en kurva som är lordos i 
halsryggen, kyfos i bröstryggen och återigen lordos i ländryggen. Nacken bör även vara rät 
vertikalt. Skulderbladen ska ha en neutral position där de ska ligga platt mot thorax, det vill 
säga ingen vinkel eller kant ska vara överdrivet framträdande (så kallat ”vingar ut”). Armen 
och skuldrans position beror på skulderbladets placering och bröstryggens kurvatur. Vid en 
bra hållning ska pelvis vara i en neutral position, det vill säga varken tiltat bakåt eller framåt 
[13]. 

1.4.3 Dålig hållning 
En ofördelaktig hållning gör det svårare att upprätthålla en effektiv stabilitet och balans. En 
dålig hållning kan leda till trötthet, överbelastning av musklerna, oönskad muskeltonus, samt 
insjunkning av vissa kroppsdelar och låg självkänsla. Dålig hållning är en dålig vana som har 
sitt ursprung i felaktigt användande av kroppens kapacitet och inte i dess normala struktur och 
funktion. En vanemässig hållning fås genom upprepandet av olika rörelser och 
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kroppspositioner, som till exempel när man lutar sig över en bänk eller sitter ihopsjunken. Om 
de olika kroppssegmenten hålls i en position som inte är i linje med bra hållning under en 
längre tid, så kommer den omkringliggande muskulaturen att vänja sig vid detta och förbli i 
en förlängd eller förkortad position. Hållningen kan även påverkas negativt av att man till 
exempel har burit högklackade skor under en längre period, vilket påverkar 
gravitationscentrat framåt. Dålig hållning kan ge upphov till obehag, smärta och invaliditet. 
Undersökning och behandling riktar sig åt att försöka återställa och bevara en god mekanik 
för att förbättra en dålig hållning samt underlätta rörelser. För att kunna återställa balansen 
mellan musklerna utförs övningar som syftar till att stärka försvagade muskler samtidigt som 
de muskler som är förkortade stretchas. Ledernas position indikerar vilka muskler som visar 
sig vara förlängda samt förkortade. Det finns alltså ett samband mellan ledernas linje och 
resultaten som visar sig i muskeltest. När en muskel har blivit förkortad innebär det att dess 
ursprung och fäste kommit närmare varandra. Detta förkortade tillstånd av muskeln kan 
kvarstå och bli kroniskt. Muskelsvaghet däremot innebär att muskelns ursprung och fäste har 
hamnat längre ifrån varandra. För att kunna förhindra att det uppstår defekter eller brister i en 
persons hållning bör denna utöva ett specifikt hållningsförebyggande träningsprogram, utöver 
sin vanliga träning, oavsett om man är motionär eller tränar på elitnivå [12,13,25].  
 
1.4.3.1 Lateralt 

• Huvudet är flekterat och nacken är hyperextenderad - vilket kommer av förlängda och 
försvagade m. sternocleidomastoideus samt förkortad och stark övre del av m. erector 
spinae. En förklaring till denna hållning är att om huvudets position skulle behållas 
fixerat med nacken i sin normala kurvatur, samtidigt som bröstryggen böjdes framåt 
till en kyfos kurvatur, skulle huvudet lutas framåt och neråt. Dock vill man behålla 
huvudet på en så kallad ”ögonkontaktsnivå” och därför måste huvudet lyftas genom att 
extendera nacken. Detta är en mycket onaturlig position som belastar rygg och nacke. 
Denna position är vanligt förekommande om man har abducerade skulderblad. 

• Skulderbladen är abducerade – på grund av att skuldrorna är framåtskjutna. Det ger 
rundade axlar, samt en ökad kyfos hållning i thorax. Detta beror på försvagade m. 
trapezius och Mm. romboidei samt förkortade m. pectoralis major/minor. 

• Magen putar ut; beror på svaghet i den stabiliserande bålmuskeln m. transversus 
abdominis [5,11,12,13]. 

 
1.4.3.2 Posteriort 

• Scapula abducerade, se ovan. 
• Scapula eleverade vilket beror på att övre m. trapezius är förkortad. 
• Axelleden är medialt roterad vilket syns då handflatan är riktad bakåt. Detta kan bero 

på att axelns inåtrotatorer är korta [13]. 

1.5 Samband mellan kontorsarbete och nack- och skulderbesvär 
Det har länge varit känt att dålig och statisk hållning i nacke och axlar hos kontorsarbetande 
är en riskfaktor för att utveckla besvär och funktionsnedsättningar i dessa partier. Den dåliga 
hållningen som sittande arbete med flekterat huvud, framåtroterade samt eleverade axlar och 
abducerade skulderblad kan medföra, ger hos många smärta och stelhet i axlar och nacke.  I 
en studie av Szeto et al (2001), jämfördes kontorsarbetande kvinnor med besvär i axel- och 
nackparti med kontorsarbetande kvinnor utan besvär och fann då att gruppen som hade 
symtom i ökad utsträckning hade en dålig arbetsställning med framåtskjutna axlar, 
abducerade skulderblad och ökad lordos i nacke i jämförelse med ”kontrollgruppen”. 
Resultatet visade därmed ett klart samband mellan dålig hållning i axelpartiet och 
funktionsnedsättningar i skuldra och nacke hos kontorsarbetande.  
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Orsaken till att man intar en ihopsjunken hållning kan vara en alltför låg arbetsstol i 
förhållande till skrivbordet, samt att det tyvärr upplevs mest bekvämt för våra ”hjärnor” att 
sitta ihopsjunken. En orsak till att man lyfter upp axlarna mot öronen som är en annan vanlig 
felställning i nacke/axelregionen kan bero på bland annat att man sitter vid ett skrivbord som 
är för högt i förhållande till stolen, eller att man är stressad. Eleverade axlar kan bidra till 
spänningar i skuldermuskulaturen med spridande smärta och spänningsvärk upp till nacke, 
tinning och ögon [4,5,6,17,18]. 

1.6 Träning 

1.6.1 Funktionell träning och bålstabilitet 
Funktionell träning innebär att övningar och rörelser tränas som kan nyttjas i sin vardag, både 
då det gäller arbetet, fritiden och andra sysselsättningar. Vid funktionella styrkeövningar 
utförs rörelser som i hög grad liknar de moment som de ska användas till och dessa kräver 
balans, koordination och bålstabilitet. Ett exempel kan vara för en kontorsarbetare att träna 
upp styrkan i axlarna för att orka upprätthålla en bra sittande hållning i axelpartiet och bålen.  
Det är viktigt att funktionella övningar sker i flera plan för att öka koordinationen och 
samspelet mellan flera muskelgrupper, eftersom vi ju i vardagen utanför gymmet sällan 
använder endast en muskelgrupp i taget. Kroppen arbetar tredimensionellt och lederna kan 
således röra sig i tre plan; sagittal-, frontal- och transversalplanet. 
Funktionell träning utförs fördelaktigt med fria vikter, där belastningen och rörelserna då blir 
mycket anpassade för att träna upp styrka för vardagliga aktiviteter. Att träna med hantlar 
ställer höga krav på balans, koordination och teknik och kräver mer av utövaren än träning i 
maskiner där rörelsen är mer styrd. Genom att träna i maskiner behöver inte lika många 
stabiliserande muskler kopplas in för att upprätthålla balans och stabilitet i kroppen som vid 
träning med fria vikter, vilket är en nackdel om man ska träna funktionellt. Att träna med den 
egna kroppen som motstånd innebär att belastningen blir mycket lik den som man använder i 
vardagliga aktiviteter och blir således också funktionell träning. 
Det gäller att skapa kontakt med de djupt stabiliserande musklerna i kroppen för att kunna 
avlasta ryggens kotor och diskar vid bland annat tunga lyft, då de genom att aktiveras skapar 
ett buktryck. Skillnaden mellan att spänna magen och att skapa ett buktryck är att man håller 
andan vid ett buktryck, man andas först in och spänner sedan magmuskulaturen. Genom att 
skapa ett buktryck avlastas trycket på diskarna i ländryggen med cirka 50 %. Nacken 
stabiliseras genom att hakan dras in något mot bröstet. Det sistnämnda förhindrar en 
protrakterad hållning och förhindrar överbelastning av nacken. Leder och ledband kommer 
också att skonas av att musklerna i bålen är aktiva, vilket bromsar upp rörelser och 
belastningar. Träningen kommer dessutom att bli effektivare om de stabiliserande musklerna 
är starka och aktiverade.  
Vid ett träningsprogram som är utarbetat till en motionär bör de flesta övningar syfta till att 
först och främst förbättra den funktionella styrkan för just den personens vardag. Då övningar 
till programmet väljs ut bör de anpassas och efterlikna övningarna till de rörelser motionären 
behöver bli stark i [5,9,10,13]. 

1.6.2 Uppvärmning 
Styrketräning bör precis som all annan träning inledas med uppvärmning. Om man ska träna 
överkroppen är det viktigt att man tänker på att även värma upp dessa muskelgrupper till 
exempel på roddmaskin eller crosstrainer. Uppvärmningen syftar till att öka blodcirkulationen 
i kroppen och genom detta öka syresättningen till musklerna. Detta leder i sin tur till att risken 
för muskelsträckning och andra skador minskar, samtidigt som koordination och 
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reaktionsförmåga ökar. Det är lagom för en motionär att värma upp i ca tio till 15 minuter 
inför ett styrketräningspass [9].  

1.6.3 Styrketräning för rygg, axlar och bål 
1.6.3.1 Rygg 
En effektiv styrketräningsövning för att engagera m. latissimus dorsi, m. teres major och m. 
deltoideus pars posterior är rodd, vilket ger en extension i axelleden. Rodd kan utföras både 
stående och sittande och även varieras genom att arbeta med en hand i taget. Fördelen med det 
sistnämnda är att man i slutpositionen även kan rotera överkroppen. En annan fördel med att 
träna en sida åt gången är att man då kan träna upp balans i muskelstyrka mellan höger och 
vänster sida, vilket sällan är helt i balans. I slutet av övningen engageras även m. trapezius 
och mm. rhomboidei då scapula adduceras. Om bålen roteras kommer även de sneda 
magmusklerna, m. obliquus internus/externus att aktiveras. Fördelen med stående träning 
kontra sittande är att stående träning ställer betydligt högre krav på bålstabilitet och balans för 
att kunna upprätthålla en neutral hållning i ryggen samt ger en ökad koordination mellan 
aktiva muskelgrupper och blir således mer funktionell. Effekter av att träna rodd är att man 
ökar medvetenheten om skulderpartiets placering och ökar rörligheten i skuldran, man stärker 
även de muskler som drar skulderpartiet nedåt/bakåt vilket kan ge en förbättrad 
kroppshållning. 
Ett annat sätt att styrketräna ryggen är genom en övning som kallas latsdrag, den 
huvudsakliga rörelsen som utförs i latsdrag är en adduktion i axelleden, vilket framförallt 
engagerar m. latissimus dorsi, men även m. teres major och m. deltoideus pars posterior.  
Övningen tränar även m. trapezius och Mm. rhomboidei i början av rörelsen då axlarna sänks 
samt i slutet av rörelsen då skulderbladen pressas ihop. Effekter som får av att träna latsdrag 
är en ökad medvetenhet och rörlighet i skulderpartiet samt en ökad styrka i de muskler som 
sänker skulderpartiet nedåt/bakåt vilket i sin tur kan generera i en bättre kroppshållning. Det 
är viktigt att känna till m. trapezius funktioner över halsryggraden om muskeln ska 
rörlighetstränas. Ofta är nämligen den övre delen av m. trapezius spänd och stel och i stort 
behov av att rörlighetstränas. De delar av muskeln som generellt bör prioriteras vid 
styrketräning är annars den mellersta och nedre delen, vilka adducerar skulderbladet och 
sänker skuldrorna. Om den nedre delen av m. trapezius är tillräckligt stark, är möjligheterna 
till att upprätthålla en god hållning med skuldrorna sänkta nedåt/bakåt stor. För att skuldrorna 
ska kunna hållas i den positionen krävs dock även tillräcklig rörlighet i antagonistmusklerna 
på skuldrans framsida, framförallt bröstmuskulaturen. På grund av detta är det viktigt att 
stärka ryggen och prioritera rygg och axlar vid styrketräning för personer som sitter mycket i 
sitt arbete och sin vardag [8,9,19]. 
 
1.6.3.2 Axlar 
Vid styrketräning av axlarna för förbättrad hållning bör fokus främsta ligga på musklerna på 
den mellersta och bakre delen av axelpartiet. Anledningen till detta är att den främre delen av 
axelmuskulaturen roterar axlarna framåt och är aktiv i en stor del av det dagliga arbetet då 
armarna är placerade framför kroppen tillsammans med bröstmuskulaturen och är därför 
starkare än de mellersta och bakre delarna.  
En övning som aktiverar m. deltoideus pars medialis är hantellyft åt sidan, vilket kan utföras 
både i dragmaskin och med hantlar. Övningen engagerar även rotatorkuffen, framförallt m. 
supraspinatus. Genom att utföra övningen med fria vikter, blir utförandet mer instabilt och 
ställer högre krav på koordination, balans och bålstabilitet. Skillnaden mellan att träna i 
dragmaskin och med fria vikter är att belastningen kommer att vara som allra störst i rörelsens 
toppläge då hävarmen är längst vid träning med fria vikter, och tvärtom vid träning i 
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dragmaskin. Därför kan det vara av stor vikt att variera sin träning mellan hantlar och 
dragmaskin. 
En annan övning för träning av axlarna är shrugs. Den muskel som främst tränas då man 
höjer skulderpartiet i övningen är m. trapezius övre del. De flesta människor är ganska stela 
och strama i detta parti och genom att träna skulderhöjning med lätt belastning kan man öka 
blodcirkulationen och kroppsmedvetenheten, vilket i sin tur kan göra det lättare att hitta ett 
avspänt läge. Genom detta kan man markant minska risken för spänningsrelaterad smärta. 
Vid rotationsträning av axeln arbetar framförallt rotatorkuffens muskulatur. Stående 
utåtrotation tränas lämpligast i dragmaskin vid träning i frontalplanet och/eller med hantlar 
vid träning i sagittalplanet. Därför kan det vara av intresse att variera mellan dessa övningar. 
De muskler som i huvudsak aktiveras är m. infraspinatus och m. teres minor, dessutom 
assisterar m. deltoideus pars posterior och m. supraspinatus vilka samtliga behöver stärkas vid 
dålig hållning i axelpartiet, då axlarna är framåtroterade. Detta för att minska obalansen 
mellan dessa muskler och de muskler som roterar axelleden inåt [2,8,9,10].  
 
1.6.3.3 Bål 
Träning för magmuskulaturen bör läggas sist i ett träningsprogram tillsammans med övningar 
för ländryggsmuskulaturen av den enkla anledningen att spänningen i dessa muskler bör vara 
stor i hela träningspasset. Orsaken är att dessa muskler till stor del stabiliserar upp kroppen 
och ger en god kroppshållning och om dessa muskler tränas i början av passet och tröttas ut, 
kommer det resultera i sämre hållning och ökad belastning på ryggen.  
De djupa ryggmusklerna engageras vid alla övningar där överkroppen rätas upp, träning av m. 
erector spinae sker därför lämpligast genom övningar där det sker en extension i bålen, ett 
exempel på detta är ryggresning i bellyback/romersk stol. Effekter av ryggresning är en ökad 
uppresning av bålen vilket ger en förbättrad kroppshållning, minskad belastning på ryggraden 
då musklerna stärks och genom detta förebyggande för besvär/smärta i ländrygg och svank, 
samt minskad stelhet. 
Genom att träna bålen på ostabilt underlag ökar kraven på koordination, balans och stabilitet 
hos de stabiliserande och mobiliserande bålmusklerna. Utförs vanliga kramplyft på 
balansboll kommer skillnaden även att bli ett ökat rörelseutslag i magmuskulaturen i 
jämförelse med liknande träning på matta. Detta på grund av att rörelsen kan tas ut under 
”marknivå” på ett stabilt sätt eftersom bollen stabiliserar ryggen under utförandet. Vissa 
studier tyder på att magens muskulatur aktiveras nästan dubbelt så mycket då utförandet sker 
på instabilt underlag. I en studie där friska studenter utförde vanliga situps på instabilt 
underlag på balansboll fann man att aktiviteten i m. rectus abdominis och m. obliquus 
externus ökade ca fyra gånger så mycket som situps på stabilt underlag. Anledningen tros vara 
det ökade muskelsamarbetet för att stabilisera underlaget samt att nivån på muskelkravet 
ökade. Det tyder på att ett högre krav ställs på det neuromuskulära samspelet samt kontrollen 
vid träning på rörligt underlag jämfört med stabilt.  
Vid statisk träning för bålen tränas magmusklerna isometriskt för att stabilisera kroppen, 
vilket till stor del liknar musklernas roll i det vardagliga livet. Ett exempel på en övning där 
bålen tränas statiskt är i övningen plankan. Samtliga bukmuskler är aktiva i övningen och 
dessutom assisterar en mängd andra muskler för att stabilisera kroppen, bland annat m. erector 
spinae, m. gluteus maximus, mm. quadriceps femoris, m. trapezius, mm. rhomboidei, m. 
serratus anterior och m. pectoralis major. Genom att flera stabiliserande muskler aktiveras 
ökar även koordinationen och den neuromuskulära aktiviteten mellan dessa muskler, bland 
annat mellan bål och skuldra [7,9,20]. 
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1.6.4 Rörlighetsträning och stretch 
Det är viktigt att stretcha muskler som tränats samt de muskler som är strama. Genom att 
regelbundet töja musklerna då de är varma kan en ökad rörlighet i kroppens leder fås. 
Eftersom en stor del av vår vardag sker i sittande position i relativt statiska och enformiga 
positioner, dras musklerna sällan ut i sin fulla längd. Då man styrketränat drar musklerna 
dessutom ihop sig till en förkortad position och genom att stretcha återfår musklerna sin 
”normala” längd. Stretch kan även hjälpa till att motverka skador eftersom en ständigt spänd 
muskel är svag. 
Bröstmuskulaturen är de muskler över axelleden som vanligtvis får arbeta allra mest i vår 
vardag, eftersom det mesta kroppsarbetet och rörelser vi utför är framför kroppen. I det läget 
är musklerna spända och i en kort position och blir därför vanligtvis strama, om m. pectoralis 
major är stram är vanligtvis m. pectoralis minor det också. Stramhet i bröstmuskulaturen kan 
ge framåtskjutna axlar, en större kyfos i thorax vilket i sin tur leder till att man måste öka 
lordosen i halsryggen. Detta kan ge smärtor i nacken och huvudvärk. En stram 
bröstmuskulatur påverkar inte bara hållningen i överkroppen/axlarna negativt, utan försvårar 
även styrketräningen av ryggens och axelns muskulatur, framförallt musklerna mellan 
skulderbladen. Det beror på att det för en person med strama m. pectoralis major och minor 
blir mycket svårt att dra bak axlarna och pressa ihop skulderbladen. Därför är det viktigt att 
rörlighetsträna bröstmuskulaturen i samband med all träning, om man har en dålig hållning i 
axelpartiet [2,8,9].  

1.6.5 Psykologiska effekter av träning 
Man har i studier funnit samband mellan aktivitetsnivån och förbättrad mental hälsa. I ett fåtal 
studier har personer med depressioner deltagit och man har då funnit att den fysiska 
aktiviteten har liknande effekter mot depressionen som den man funnit vid psykoterapi. Även 
styrketräning har visat sig ha positiva effekter för vårt psykologiska välbefinnande. Vid 
behandling för att minska stress är motion en viktig del som visat sig minska stressnivån, men 
forskningen inom området är än så länge ganska begränsad. I en undersökning där en grupp 
testpersoner fick motionera i 20-30 minuter dagligen jämfördes med en grupp inaktiva, 
upplevdes stressnivån hos de aktiva som lägre jämfört med de inaktiva. Motion ger ofta 
effekter som minskad spänning, förbättrad återhämtning från stress, ökat självförtroende och 
ökad kroppsmedvetenhet samt ökad livskvalitet. Regelbunden motion ger också bättre 
sovvanor, vilket ger en ökad tid till återhämtning som i sin tur motverkar skadliga effekter av 
stress. Det har visat sig att träningspassets längd har betydelse för effekterna på 
sinnesstämningen. Enligt studier bör träningspassets längd inte vara mindre än 20 minuter och 
mer optimalt uppgå till 30 - 40 minuter [9,21,22]. 
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2. METOD 

2.1 Urval 
Intresseanmälan skickades ut till all personal på Högskolan i Halmstad via e-post. 
Förfrågningen gällde dock endast den kvinnliga personalen. Av svaren på 
intresseanmälningen valdes 11 testpersoner ut i åldern 37-56 år och resterande kandidater 
sorterades bort på grund av ålder. 

2.2 Informationsökning 
I databaserna PubMed, Sport Discus och Science Direct söktes artiklar i tidsintervallet 2000-
2006. Sökorden var; trunk, shoulder joint, posture, office work, work-related, training, 
exercise, questionnaire och health. 

2.3 Etik 
Samtliga testpersoner skrev under ett etiskt samtycke innan träningen påbörjades, där de 
godkände regler och eventuella risker som träningsprogrammet innebar (se Bilaga 1). 

2.4 Test 
Innan träningen påbörjades samt efter träningsperiodens slut träffades varje testperson enskilt. 
Samtliga testpersoner fick genomgå en hållningsanalys samt en funktionell analys. Vid båda 
tillfällena observerades resultat och fördes dokumentation av testen. Efter sluttesterna 
jämfördes bilderna från testen, före och efter träningsperioden och eventuella förändringar 
noterades.  

2.4.1 Hållningsanalys 
Vid hållningsanalysen fotograferades testpersonerna när de stod bakom ett lod, som hängde 
från taket och ner mot golvet. Bilder togs bakifrån samt från höger och vänster sida. 
Testpersonerna uppmanades att vara avslappande så att deras naturliga hållning visades. 
Personerna fick inte veta hur deras hållning såg ut, så att de inte skulle börja justera utan bara 
stå som de kände var naturligt. När bilderna togs bakifrån, placerades tyngden i lodet mellan 
personens mediala malleoler och personen stod med axelbrett avstånd mellan fötterna. Vid 
fotograferingen från höger och vänster sida placerades tyngden från lodet strax framför den 
laterala malleolen på testpersonens fot [13,23].  

2.4.2 Funktionell analys av axelleden 
2.4.2.1 Test 1: ”Diamanten” 
Testpersonerna låg på mage med pannan mot golvet. Armarna placerades framför kroppen på 
golvet i en så kallad diamantform, med armbågarna lätt böjda och fingertopparna nuddandes 
varandra. Testpersonerna uppmanades att dra ner skulderbladen mot tårna och sedan lyfta 
underarmarna och händerna upp från golvet så att det skedde en utåtrotation i axelleden. 
Denna position hölls i cirka fem sekunder. Samtidigt togs det bilder på både utgångsläge och 
utförandet av rörelsen [19].  
         
2.4.2.2 Test 2: ”Väggpress” 
Testpersonen stod med händerna i axelhöjd mot en vägg framför sig och med raka armar, 
precis i samma position som vid armhävningar. Armbågarna böjdes sedan så att det blev en 
stående armhävning mot en vägg. Kroppen hölls i en rak position hela tiden i den mån 
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personen behärskade det. Ett antal stående armhävningar utfördes för att fullfölja analysen (se 
Bild 1 och 2) [19].  
 

  
Bild 1 visar ursprungsläget i ”Väggpress”  
och Bild 2 visar hur testet utförs. 

2.5 Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes av samtliga testpersoner innan träningsprogrammet 
påbörjades samt efter att träningsprogrammet avslutats. En VAS-skala (Visuell Analog Skala) 
användes till vissa frågor i enkäten för att enkelt kunna utläsa eventuella skillnader före och 
efter träningsperioden. Skalan var graderad från noll till 12 och testpersonerna såg inte 
graderingarna utan uppskattar tillståndet på en linje. Övriga frågor besvarades kvalitativt, 
vilket kan ses i Bilaga 2 [24]. 

2.6 Träningsupplägg 
Ett skräddarsytt träningsprogram för förbättrad hållning i axelleden utformades som innehöll 
uppvärmning på crosstrainer eller roddmaskin under tio minuter, funktionella styrkeövningar 
för axlar, rygg och bål samt stretch för tränade muskelgrupper och bröstmuskulaturen). 
Träningen skedde individuellt. Träningsprogrammen genomfördes med två träningstillfällen 
per vecka och varade i 45-60 minuter per tillfälle. Träningsprogram 1 utgjordes av de två 
första veckorna i träningsperioden och syftade till att bana in rätt rörelser och lära sig rätt 
teknik. Träningsprogram 2 utgjorde de resterande fyra veckorna och bestod av en liten 
stegring från träningsprogram 1. Testpersonerna fick träningsprogrammen på papper för att de 
lättare skulle kunna komma ihåg övningarna och deras utförande. För träningsprogram 1 se 
Bilaga 3 och för träningsprogram 2 se Bilaga 4. Första träningstillfället bestod av utförliga 
instruktioner av träningsprogrammet där samtliga övningar bearbetades och testpersonerna 
fick möjlighet att ställa frågor. Testpersonerna förde dagbok under träningsperioden, där 
belastning i de olika övningarna skrevs ner, samt övriga fysiska aktiviteter utöver 
träningsprogrammet. Projektledarna var med vid det första träningstillfället och därefter vid 
en träning under de följande två veckorna med samtliga testpersoner individuellt. De 
resterande tre veckorna fick testpersonerna sköta träningen själva. 
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3. RESULTAT 

3.1 Hållningsanalys 
I tabell 1 kan det utläsas att testperson 1, 2, 3 samt 7 hade en ökad lordos i nacken, jämfört 
med en optimal hållning, innan träningsperioden och att testperson 3 inte hade minskat sin 
lordos medan övriga testpersoner hade det. Testperson 1, 2, 5 samt 7 hade en ökad kyfos i 
bröstryggen före träningen och samtliga av dessa testpersoner hade minskat sin kyfos. Av de 
testpersoner (2, 3, 4, 5, 6 och 9) som hade eleverade axlar innan träningen hade samtliga utom 
testperson 9 sänkt sina axlar efter träningen.  
 

 
Tabell 1 visar resultatet av hållningsanalysen av axelleden.  

3.2 Diamanten 
Testperson 3-9 lyfte axlarna mot öronen då de gjorde testet ”Diamanten” innan träningen och 
testperson 5 och 6 lyfte inte axlarna mot öronen efter träningen. Endast testperson 3 och 8 
lyfte armarna mindre än 10 centimeter vid samma test och testperson 3 och 8 hade ökat sin 
rörlighet (se Tabell 2).  
 

 
Tabell 2 visar resultatet av testet diamanten.  

3.3 Väggpress 
Resultatet av testet ”Väggpress” (se Tabell 3) visade att testperson 1-5 samt 8-9 lyfte axlarna 
mot öronen och att testperson 1, 2, 4, 5 samt 9 lyfte axlarna mindre efter att träningen 
genomförts. Huvudet roterade bakåt hos testperson 3 och 7 innan träningen och testperson 3 
roterade huvudet bakåt mindre efter träningsperioden. Ingen testpersons skulderblad ”vingade 
ut” vare sig före eller efter träningsprogrammet genomfördes. Magen putade ut lite på 
testperson 2 och 5 före träningsperioden och efteråt hade det inte skett någon förändring. 
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Tabell 3 visar resultatet av testet väggpress.   

3.4 Enkät 
Allmäntillståndet visas i graf 1 och visar på att testperson 3 upplevde sig ha ett försämrat 
allmäntillstånd (före: 11, efter: 6), testperson 1, 2 och 5 upplevde att de inte hade fått någon 
förbättring utan hade samma värde. Övriga testpersoner tyckte sig ha ett förbättrat 
allmäntillstånd. Genomsnittsvärdet för det upplevda allmäntillståndet visade att det har blivit 
en ökning med 0,33 från 9,00 till 9,33 (se Tabell 4). 
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Graf 1 visar resultatet av allmäntillståndet före och efter träningsperioden för  
samtliga testpersoner. VAS-skalans värde var 0 – 12, där 0 innebar mycket dåligt  
och 12 innebar mycket bra hälsotillstånd. 
 
Testperson 3, 5, 7, 8, samt 9 upplevde smärta i axelpartiet eller bålen innan träningsperioden 
(med respektive värde på VAS-skalan; 2, 6, 5, 8 och 9). Efter träningen var genomförd 
upplevde testperson 3 en ökning av upplevd smärta medan övriga testpersoners smärta hade 
minskat. Testperson 1, 2, 4 samt 6 upplevde ingen smärta vare sig före eller efter 
träningsperioden. Genomsnittsvärdet för den upplevda smärtan var 2,22 innan och 0,67 efter 
träningen, vilket tydde på en minskning av smärta (se Graf 2 samt Tabell 4).  
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Graf 2 visar resultatet av smärta i nacke, axlar och rygg före och efter  
träningsperioden för samtliga testpersoner. VAS-skalans värde var 0 – 12, där 0  
innebar avsaknad smärta och 12 innebar mycket smärta. 
 
Stelhet visas i graf 3 och visar på att testperson 1, 2, 3, 6 samt 9 tyckte sig ha stelhet i olika 
grad (5, 12, 4, 5 respektive 4) och att samtliga testpersoner ansåg att de inte hade någon 
märkbar stelhet efter träningsprogrammet var genomfört, oavsett om de upplevde stelhet 
innan träningen eller inte. Genomsnittsvärdet som visas i tabell 4 visade att den upplevda 
stelheten var 3,33 innan och 0 efter, vilket visade på en klar minskning av upplevd stelhet. 
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Graf 3 visar resultatet av stelhet i nacke, axlar och rygg före och efter  
träningsperioden för samtliga testpersoner. VAS-skalans värde var 0 – 12, där 0  
innebar avsaknad av stelhet och 12 innebar mycket stelhet. 
 
Rörelseinskränkningen visas i graf 4 och visade på att testperson 6 och 8 hade 
rörelseinskränkning som värderades med fyra på VAS-skalan och efter träningsperioden hade 
båda värdena minskat till tre. Övriga testpersoner tyckte sig inte ha någon rörelseinskränkning 
vare sig före eller efter träningsperioden. Rörelseinskränkningens genomsnittsvärde före 
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träningen låg på 0,89 och efter var den 0,67, vilket tydde på att det hade skett en minskning av 
den upplevda stelheten (se Tabell 4). 
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Graf 4 visar resultatet av rörelseinskränkning av nacke, axlar och rygg före och  
efter träningsperioden för samtliga testpersoner. VAS-skalans värde var 0 – 12,  
där 0 innebar avsaknad rörelseinskränkning och 12 innebar mycket  
rörelseinskränkning. 
 

 
Tabell 4 visar genomsnittsvärdet  
för resultaten av allmäntillstånd,  
smärta, stelhet samt  
rörelseinskränkning, före och efter  
träningsperioden. 
 
Övriga frågor som besvarades i enkäten visade på att samtliga testpersoner åt regelbundet 
innan träningsperioden och det hade inte ändrat sig under undersökningens tid. Ingen av 
testpersonerna rökte innan träningsperioden påbörjades och ingen hade börjat röka under 
träningsperioden. Testperson nummer 6 upplevde psykiskt ohälsa genom dålig sömn på grund 
av oro. Detta har inte ändrats under tiden då träningsperioden genomförts. För övrigt var det 
ingen av testpersonerna som upplevde någon form av psykisk ohälsa före och det hade inte 
heller ändrats. Vid frågan om hur många gånger testpersonerna motionerar på en vecka hade 
samtliga personer ökat sin träning med några pass mer per vecka. Samtliga personer rörde på 
sig mer eller mindre regelbundet innan träningsperioden startades. Testperson nummer 4, 5 
och 8 upplevde att det inte hade blivit någon skillnad vad gäller frågan om den fysiska hälsan 
påverkade de vardagliga aktiviteterna, medan övriga testpersoner tyckte att de hade fått en 
klar förbättring. Se bilaga 2 för att läsa den fullständiga enkäten. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 
Resultatet på projektet visade att det för kontorsarbetande kvinnor går att få en förbättrad 
hållning, rörlighet och koordination i axelleden med funktionell träning för axlar, rygg och bål 
under sex veckor. Resultatet visade även att det går att få en stärkt självupplevd hälsa under 
samma förhållanden. Orsakerna kan vara flera men kan troligtvis bero på följande:  

• En ökad neuromuskulär anpassning, det vill säga en ökad kontakt mellan nerverna och 
musklerna, vilket gör att nervsystemet effektivare kan aktivera fler muskelfibrer. Detta 
har lett till en förbättrad koordination mellan musklerna ibland annat skuldran och 
bålen, det har även lett till att personerna fått en ökad kontakt och styrka i musklerna 
som tränats. 

• En liten muskeltillväxt, hypertrofi, däremot tar det normalt sett längre tid än sex 
veckor innan muskelfibrerna ökar i storlek och musklernas volym blir större. 

• En ökad medvetenhet till att ha en bättre hållning i vardagen samt i arbetet då de fått 
en ökad kunskap om vilka muskler som stabiliserar upp hållningen samt hur en korrekt 
hållning ser ut och vad det innebär. 

• En ökad rörlighet på grund av att muskler som varit stela har rörlighetstränats. Även 
en ökad rörlighet i antagonistmusklerna kan vara en bidragande orsak till den 
förbättrade hållningen i axelleden hos 7 av 9 (78%) av testpersonerna. 
Rörlighetsträningen av axelmuskulaturen till exempel genom axelrullning/lyft har 
även gett en ökad blodtillförsel och uppmjukning av stel axel- och nackmuskulatur.  

• En minskad smärta på grund av ökad stabilitet och styrka i de muskler som varit svaga 
och uttröttade. Då ökad neuromuskulär anpassning skett kommer musklerna att ta upp 
mer belastning och ryggraden kommer att bli avlastad, vilket kan leda till mindre 
smärta i utsatta partier i rygg, axlar och nacke. 

• En stärkt självkänsla och motivation till att träna samt ökad förståelse till varför man 
bör styrketräna har infunnit sig hos testpersonerna. 

• Att instruktionerna har varit tillräckligt tydliga för att testpersonerna har förstått hur 
utförandet av övningarna sett ut och därmed bedrivit träningen på ett tillfredställande 
sätt. 

• Att samtliga testpersoner har genomfört träningsperioden fullt ut och tagit träningen på 
fullaste allvar. 

Resultatet på projektet kan innebära att många av testpersonerna troligtvis har fått en stärkt 
självkänsla och motivation till att träna på gym. Därmed är sannolikheten stor att många av 
deltagarna i projektet kommer att fortsätta med styrketräningen vilket på sikt bör kunna leda 
till en ökad aktivitet i deras vardag. Detta innebär också på sikt att resultaten kan bli fler och 
bättre både det då det gäller det ökade fysiska och psykiska förutsättningarna.  
Eftersom flera av personerna som deltog i projektet har fått fysiska förbättringar så som 
minskad smärta och stelhet samt därmed ett ökat välbefinnande bör förutsättningarna för att 
personerna kommer att fortsätta med styrketräningen, för att förebygga och ytterligare minska 
dessa besvär även i framtiden att vara goda. Resultatet i sig kan därför ses som en 
motivationsfaktor. De förhöjda kunskaperna inom området, innebär också ökade chanser för 
att personerna kommer att fortsätta att träna på ett förebyggande sett för att förbättra 
hållningen i axelleden med hjälp av funktionell träning i framtiden. 
Eventuella uteblivna resultat i denna studie kan delvis ha berott på att personen i fråga hade 
”för bra” förutsättningar för att förbättringar skulle kunna ske, till exempel vid 
hållningsanalysen. Det kan även ha berott på osäkerhet och felaktigt utförande av övningar i 
träningsprogrammet av testpersonerna. Något annat som kan ha påverkat resultatet i negativ 
bemärkelse är att några av testpersonerna vid flertalet tillfällen tränat en timmes 



Joanna Arvidsson & Linda Palm 

konditionsträning före styrketräningsprogrammet genomfördes som en slags uppvärmning. 
Detta trots tydliga instruktioner från projektledarna att endast värma upp i 10 minuter innan 
styrketräningspasset. Konsekvensen av detta kan ha påverkat deras koncentrationsnivå, 
motivation till träningen, energinivå samt muskeltillväxt negativt och därmed påverkat 
resultatet. 
Träningsperioden skulle kunna ha gett ännu tydligare resultat om den genomförts under 
längre tid och de personer som inte fick klara förbättringar av träningsprogrammet under sex 
veckor, hade kunnat få resultat efter en längre tids träning. Det tar olika lång tid för olika 
individer att anpassa sig till ökad fysisk aktivitet, bygga upp muskelstyrka och bana in nya 
rörelser. Vi har alla olika förutsättningar. Även tidigare erfarenheter av träning kan ha 
påverkat resultatet och vissa av testpersonerna kunde ha behövt längre tid till att lära sig 
koordinera rörelserna och få in tekniken och därmed behövt mer hjälp från projektledarna.  
Då det gäller resultatet på allmäntillståndet så har en av testpersonerna fått en försämring efter 
träningsperioden. Detta beror antagligen inte på träningsprogrammet, utan snarare på 
dagsformen, sociala faktorer samt att de inte fick se tidigare genomförd enkät och heller inte 
kunde jämföra med den.  

4.2 Metoddiskussion 
Vad testpersonerna eventuellt hade tränat före eller efter styrketräningsprogrammet kan ha 
påverkat resultatet på olika sett, det går däremot inte att dra några tydliga paralleller av det. 
För att tydligare kunna se om övrig träning eller andra faktorer har påverkat resultatet kan det 
underlätta om man gör en färdig träningsdagbok att fylla i. Detta hade gjort att det varit lättare 
för testpersonerna att veta vad som skulle vara med och veta vad projektledarna tyckte var 
viktigt att de skrev ner. Det hade även underlättat för projektledarna då de skulle jämföra 
dagböckerna då det hade blivit mer lätt överskådligt. 
Vissa testpersoner ansåg att det hade velat ha projektledarna på plats mer för instruktioner och 
att de iakttog deras träning och såg att de gjorde rätt utförande, andra tyckte att det var fullt 
tillräckligt med anvisningar. Viss osäkerhet spreds då de såg varandra träna och insåg att de 
inte gjorde helt likadant. Detta kan ha påverkat resultatet i negativ bemärkelse och är något 
som bör beaktas och eventuellt gjort annorlunda. Dock var tidsbristen sådan att det var svårt 
att vara till hands tillräckligt ofta för att täcka allas behov även fast det mest optimala förstås 
hade varit att funnits tillhands vid fler träningstillfällen för att kunna svara på oklarheter, ökat 
motivationen och gett ännu tydligare anvisningar. 
Eftersom projektledarna tagit bilder på testpersonerna vid hållningsanalys samt de 
funktionella testerna och inte använt mätverktyg är det lite godtyckliga resultat men dock är 
det så pass stora skillnader att det verkligen framgår när man jämför före och efter bilderna. 
Något som kunde ha mätts var axlarnas höjd före och efter träningsperioden samt avståndet 
mellan skulderbladsutskottet och väggen vid hållningsanalysen för att påvisa små skillnader i 
axlarnas position.  
Projektledarna skulle även ha kunnat använda sig av en tydlig av mall då resultat av testen 
observerades där man markerat för varje person vad som skilt sig från den optimala 
hållningen eller från lodlinjen. Eftersom den mänskliga faktorn alltid har ett litet finger med i 
spelet kunde det underlättat för projektledarna att få med och notera alla iakttagelser.  
En miss i träningsprogrammet var att den övre delen av m. trapezius borde ha stretchats för 
sig, då målgruppen för projektet hade en ökad stelhet i nackregionen. Dock rörlighetstränades 
dessa partier och resultatet visade ändå en tillfredställande skillnad i minskad stelhet i nacken 
efter träningsperiodens slut. Hade projektets gjort på nytt hade dock stretch för nacken lagts in 
i den avslutande delen av träningsprogrammet. Slutligen kunde vi även ha testat rörligheten i 
m. pectoralis major och minor för att se en tydlig skillnad före och efter träningsperioden.  
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Slutligen kan poängteras att testet för utåtrotation i axelleden, diamanten, hade 
bedömningskriterier som inte var särskilt relevanta för projektet. Detta eftersom syftet med 
projektet var att påvisa förbättringar i rörligheten, oavsett utgångsläget, det vill säga vad 
personerna hade för rörlighet före projektet. Kriterierna borde inte ha varit om man kan lyfta 
armarna tio centimeter eller inte, utan istället inneburit om man fått någon förbättring i 
utåtrotationen. Det hade man hade kunnat göra genom att mätt armarnas position under testet 
före och efter med hjälp av en goniometer. Om detta gjorts hade förmodligen resultatet blivit 
annorlunda. 

4.3 Vidare forskning 
Liknande studier som denna skulle kunna utföras under längre tid för att kunna se resultat på 
längre sikt och därmed få större skillnader. För att få tydligare resultat och kunna urskilja små 
detaljer som är svåra att observera kan andra metoder användas än de som användes i denna 
studie. Till exempel skulle man kunna mäta den exakta höjden på skuldran före och efter 
träningsperioden samt analysera hela hållningen och inte bara fokusera på skuldran, eftersom 
samtliga leder och segment i kroppen påverkar varandra. En mer omfattande undersökning 
med fler testpersoner hade varit en fördel för att kunna dra tydligare paralleller och få ett 
säkrare och mer intressant resultat. Då det gäller val av testpersoner hade naturligtvis ett ökat 
urval gjort att samtliga deltagare hade passat för projektet och haft uttalad dålig hållning i 
axelleden. I vårt fall antogs istället kontorsarbetare ha allmänt dålig hållning i axlar och nacke 
och fick därmed deltaga på dessa premisser, utan att ett konstaterande eller ”diagnos” gjordes.  

5. TACK TILL 
Ett tack riktas till samtliga testpersoner som deltagit i studien på ett mycket tillfredställande 
sätt och gjort projektet möjligt. Återigen tack till Johannes Wagner för sina eminenta 
datorinsatser. 
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Bilaga 1 

Information och etiskt samtycke 
 
Vi är två studenter som ska genomföra en empirisk undersökning i vårt examensarbete i 
biomedicin med inriktning fysisk träning med hjälp av ett träningsprogram. Syftet är att 
undersöka om det är möjligt att, med hjälp av funktionell bålträning under sex veckors period, 
få en förbättrad hållning i axelleden, hos kontorsarbetande medelålders kvinnor.  
 
Metoder som kommer att användas är en kroppshållningsanalys, där testpersonerna kommer 
att ställas bakom ett lod för att eventuella fel i hållning ska kunna identifieras. Testpersonerna 
kommer att fotograferas med lodet både före och efter träningen för att kunna jämföra 
eventuell förbättring kvantitativt. Vidare kommer personerna få ett frågeformulär där 
hälsoaspekten även kommer att få en kvalitativ innebörd, då frågor angående den upplevda 
hälsan kommer att jämföras före och efter träningsperioden.  
 
Förhoppningarna/följderna av den empiriska studien kan vara förbättrad hållning, förhöjd 
livskvalitet och ökad kunskap inom ämnet. Risker med studien är skador i rörelseapparaten, 
om träningsprogrammet inte utförs på rätt sätt.  
 
Ansvarig för studien är Lina Lundgren, 035-167 732. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. 
Testpersonerna genomför träningsprogrammet medvetna om riskerna och ansvarar själva för 
att meddela projektledarna om sjukdom eller om annan nedsättning av hälsan förekommer.  
 
Jag har läst den skriftliga informationen. 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor. 
Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan. 
Jag intygar att meddela projektledarna om sjukdom eller skada förekommer innan och under 
träningens gång. 
Jag samtycker till att deltaga i studien. 
 
 
 
 
Signatur   Namnförtydligande  Datum 
 
 
 
 
Joanna Arvidsson 
 
 
Linda Palm  
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Hälsoenkät 
– Hur finner du din hälsa i dagsläget? 

 
Denna enkät ställer frågor om ditt nuvarande allmänna hälsotillstånd. Svaren 
kommer att kunna hjälpa oss att upptäcka eventuella upplevda förbättringar i din 
hälsa kopplad till projektets träningsprogram. De kommer även att kunna hjälpa 
oss få reda på om du har någon typ av nedsättning eller inskränkning i 
rörelseapparaten som vi behöver känna till under träningens gång. 
 
Testperson nummer:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
 
Ålder:  _________________________________________________________ 
 
Arbetsplats:  _____________________________________________________ 
 
Arbetsuppgifter: __________________________________________________ 
 
 
1. Hur upplever du ditt allmäntillstånd idag? 
 
 _________________________________________________ 
 Mycket dåligt Mycket bra 
 
 
2. Upplever du idag någon smärta i axlar, nacke eller rygg? Om ja, beskriv var. 
 
 
 
3. Om ja på föregående fråga, hur starkt upplever du denna smärta? 
 
 _________________________________________________ 
 Mycket svagt Mycket starkt 
 
 
4. Upplever du någon stelhet i axlar, nacke eller rygg? Om ja, beskriv var. 
 
 
 
5. Om ja på föregående fråga, hur starkt upplever du denna stelhet? 
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 _________________________________________________ 
 Mycket svagt Mycket starkt 
 
 
6. Upplever du idag någon rörelseinskränkning i axlar, nacke eller rygg? Om ja, 

beskriv var. 
 
 
 
7. Om ja på föregående fråga, hur starkt upplever du denna 

rörelseinskränkning? 
 
 _________________________________________________ 
 Mycket svagt Mycket starkt 
 
 
8. Äter du regelbundet? Hur många gånger per dag äter du? Är du noggrann 

med vad du äter? 
 
 
 
9. Röker du? Om ja, hur mycket? 
 
 
 
10. Upplever du någon form av psykisk ohälsa? 
 
 
 
11. Hur många gånger per vecka motionerar du? Vilken typ av motion utövas? 
 
 
 
12. Upplever du att din fysiska hälsa påverkar dina vardagliga aktiviteter på 

arbetet och fritiden negativt, om ja på vilket sätt? 
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Träningsprogram 1 - Vecka 1-2 
 
Samtliga övningar tränas med 15 repetitioner i två set med en minuts vila. Innan 
träningsprogrammet inleds sker en uppvärmning på tio minuter i antingen roddmaskin eller 
Crosstrainer. 

1. Stående rodd 
(Träning för den breda ryggmuskeln och baksida axlar) 
 
Utförande:  
Stå axel/höft brett framför kabelmaskinen och fatta ena handtaget i midjehöjd, spänn magen 
och se till att linan är sträckt i utgångspositionen där armen är lätt böjd. Gör sedan en fällning 
framåt i höften med ryggen rak och låt axeln följa med framåt i rörelsen samtidigt som armen 
är rak, gå tillbaka till utgångspositionen genom att räta upp höften och för sedan skuldran 
bakåt, pressa ihop skulderbladet och för handtaget mot kroppen i navelhöjd.  

2. Axelrullning med hantlar stående 
(Träning för baksida axlar) 
 
Utförande:  
Stå axel/höftbrett isär med fötterna, greppa ett par hantlar, spänn magen och rikta blicken 
framåt. Höj därefter skuldrorna genom att dra upp axlarna mot öronen och slappna sedan av. 
Använd relativt lätta hantlar för att öka cirkulationen i området, försök även att lyfta skuldran 
lätt bakåt samtidigt som du höjer den.  

3. Hantellyft 
(Träning av mellersta axeln) 
 
Utförande:  
Håll armarna lite framför kroppen med lätt böjda armbågar, handflatorna mot kroppen i övrigt 
vanlig stående utgångsposition. Lyft därefter armarna rakt åt sidan upp till 90 grader i 
axelleden utan att höja skuldran. Stanna någon sekund i det läget och sänk sedan armarna 
långsamt tillbaka mot höftens utsida.  

4. Utåtrotation i kabelmaskin 
(Träning av axelns utåtförare) 
 
Utförande:  
Stå axel/höftbrett med fötterna, med sidan mot kabeldraget, rak i ryggen och sänkta axlar. 
Ställ in trissan så att du kan ha 90 grader i armbågsleden med vajern i linje med armen. Håll 
armbågen intill kroppen och rotera armen utåt. Stanna innan armen är rakt ut från kroppen, 
undvik att gå längre eftersom kroppen hamnar i en extremt kort position vilket kan ge både 
mjölksyra och triggerpunkter.  
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5. Kramplyft 
(Träning av magen)  
 
Utförande:  
Sätt dig på bollen med fötterna ganska brett isär för att få bättre balans, sitt rak i ryggen och 
spänn magen. Då balansen är funnen, rulla framåt på bollen tills hela ryggen ligger mot bollen 
och kroppen ligger horisontellt mot golvet. Korsa armarna på bröstet eller håll händerna som 
stöd i nacken, böj in hakan, krumma ryggen och rulla upp överkroppen, dock inte längre än att 
ländryggen ligger mot bollen.  

6. Statisk bålstabilitet  
(Statisk träning av magen) 
 
Utförande:  
Ligg på armbågarna och tårna och låt handflatorna vara vända nedåt, håll kroppen så sträckt 
som möjligt och försök att inte svanka i ryggen, håll ansiktet vänt mot golvet, rikta blicken 
nedåt.  Vinkeln mellan bålen och överarmarna ska vara 90 grader under hela övningen.  Håll 
statiskt i ca 30 sekunder och tänk på att andas normalt. Föreställ dig att du ska kunna hålla en 
bricka full med glas på din rygg utan att brickan ska falla ned.  

Stretch 
Avsluta träningen med stretch av bröstmuskeln, ryggen och magen. Samtliga stretchövningar 
stretchas i 30 sekunder. 
 
Bröst 
Ställ dig mot en vägg eller maskin med ena handen och underarmen. Ta ett steg fram med 
samma fot som den sida som stretchas. Undvik att vrida överkroppen. 
 
Rygg 
Ta tag bakom knävecken med korsade armar och skjut upp ryggen. 
 
Mage 
Ligg på mage eller rygg och sträck ut. 
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Träningsprogram 2 - Vecka 3-6 

1. Latsdrag 
(Träning för den breda ryggmuskeln och baksida axlar) 
 
Utförande: Sitt tätt ihop med fötterna och ha 90 graders vinkel i knä- och höftled. Spänn 
magen och håll ryggen i normal kurvatur. Fatta handtagen med överhandsfattning och se till 
att handflatorna riktas framåt. Sträck upp armarna och låt axlarna följa med upp i rörelsen. 
Börja med att sänka axlarna och för sedan ner armarna rakt mot sidan av kroppen, med 
underarmarna i lod, ett riktmärke är att armbågarna är rakt under handtagen.  

2. Stående rodd med rotation 
(Träning för den breda ryggmuskeln och baksida axlar) 
 
Utförande:  
Stå axel/höft brett framför kabelmaskinen och fatta ena handtaget i brösthöjd, spänn magen 
och se till att linan är sträckt i utgångspositionen där armen är lätt böjd. Gör sedan en fällning 
framåt i höften med ryggen rak och låt axeln följa med framåt i rörelsen samtidigt som armen 
är rak, gå tillbaka till utgångspositionen genom att räta upp höften och för sedan skuldran 
bakåt, pressa ihop skulderbladet och för handtaget mot kroppen i navelhöjd, samtidigt som 
överkroppen roteras åt samma sida av kroppen som tränar. 

3. Axellyft+utåtrotation med hantlar 
(Träning för mellersta axeln samt axelns utåtförare) 
 
Utförande:  
Håll armarna lite framför kroppen med lätt böjda armbågar, handflatorna mot kroppen i övrigt 
vanlig stående utgångsposition. Höj därefter armarna rakt åt sidan upp till axelhöjd utan att 
höja skuldran med 90 graders vinkel i armbågsleden. Lyft sedan underarmarna uppåt till 
vertikal position och håll där någon sekund. Sänk därefter tillbaka underarmarna och därefter 
hela armen till utgångspositionen.  

4. Axelrullning med hantlar stående 
(Träning för baksida axlar) 
 
Utförande:  
Stå axel/höftbrett isär med fötterna, greppa ett par hantlar, spänn magen och rikta blicken 
framåt. Höj därefter skuldrorna genom att dra upp axlarna mot öronen och slappna sedan av. 
Använd relativt lätta hantlar för att öka cirkulationen i området, försök även att lyfta skuldran 
lätt bakåt samtidigt som du höjer den.  
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5. Ryggresning i bellyback 
(Träning för ryggsträckaren) 
 
Utförande: 
Ställ in maskinen (bellyback) så att höftbenen är i linje med maskinens kant. Böj in hakan mot 
bröstet och korsa armarna på bröstet. Krumma ryggen och rulla sakta ned kota för kota, 
rörelsens början sker i nacken och avslutas i ländryggen. Rulla därefter upp i motsatt riktning, 
det vill säga börja med att rulla upp nedre delen av ryggen och jobba sedan upp mot nacken. 
Se till att ryggen är rak i upprättat läge och inte översträcks.  

6. Kramplyft 
(Träning för magen) 
 
Utförande:  
Sätt dig på bollen med fötterna ganska brett isär för att få bättre balans, sitt rak i ryggen och 
spänn magen. Då balansen är funnen, rulla bakåt på bollen tills hela ryggen ligger mot bollen 
och försök att sträcka ut hela magen så att rörelsen sker under marknivå, det vill säga ryggen 
böjs bakåt, hela tiden med stöd av bollen. Korsa armarna på bröstet eller håll händerna som 
stöd i nacken, böj in hakan och krumma ryggen. Rulla därefter upp överkroppen, dock inte 
längre än att ländryggen ligger mot bollen. 

7. Statisk bålstabilitet  
(Statisk träning av magen) 
 
Utförande:  
Ligg på armbågarna och tårna och låt handflatorna vara vända nedåt, håll kroppen så sträckt 
som möjligt och försök att inte svanka i ryggen, håll ansiktet vänt mot golvet, rikta blicken 
nedåt.  Vinkeln mellan bålen och överarmarna ska vara 90 grader under hela övningen.  Håll 
statiskt i ca 30 sekunder och tänk på att andas normalt. Föreställ dig att du ska kunna hålla en 
bricka full med glas på din rygg utan att brickan ska falla ned. 

Stretch 
Avsluta träningen med stretch av bröstmuskeln, ryggen och magen. Samtliga stretchövningar 
stretchas i 30 sekunder.  
 
Bröst 
Ställ dig mot en vägg eller maskin med ena handen och underarmen. Ta ett steg fram med 
samma fot som den sida som stretchas. Undvik att vrida överkroppen. 
 
Rygg 
Ta tag i en stång som är horisontalt placerad i brösthöjd. Händerna ska vara axelbrett isär. Stå 
med fötterna ihop rakt under stången. Ta ett stort kliv bakåt med ena foten och sätt den långt 
bakom kroppen snett bakom den andra foten så att överkroppen vrids. Luta dig bakåt så att du 
hänger bakåt. Den ena sidan ska töjas ut medan motsatt arm pressar mot stången. Arbeta mot 
genom att föra skuldran nedåt, dvs. längs kroppens längdriktning. Ju mer man böjer kroppen i 
sidled, desto mer kommer det att stretcha. Stretcha båda sidor av ryggen. 
 
Mage 
Ligg på mage eller rygg och sträck ut.  
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Tester 

Diamanten 
Med detta test undersöks aktiv utåtrotation av axeln med hänsyn till skulderbladskontroll. Om 
skulderbladen rör sig mot öronen vid aktiv utåtrotation i axeln, då armarna är ovanför 
huvudet, istället för att stanna kvar i samma läge som vid utgångspositionen så tyder det på att 
det finns ett fel i skulderrörligheten eller i skulderbladsstabiliteten. Om personen roterar sina 
armar mindre än 10 centimeter, tyder det på att personen har dålig rörlighet i axeln, vilket i sin 
tur ofta beror på stelhet eller dåligt rörelsemönster [19]. 

Väggpress 
Testet visar på förhållandet mellan skulderblad och bålkontroll. Man undersöker 
koordinationen mellan skuldergördeln och bålen. Rörelsen kräver koordination, men däremot 
ingen styrka. Om huvudet extenderar bakåt, då man lutar sig mot en vägg, tyder det på att 
man kopplar ur sin lokalt stabiliserande bålmuskulatur (m. multifidus, m. transversus 
abdominis och m. obliquus interna abdominis Om däremot axlarna dras upp mot öronen eller 
skulderbladen ”vingar ut” från bröstkorgen, visar det på att man har dålig stabilitet i 
rotatorkuffens muskler. Ifall bäckenet tiltar anteriort i förhållande till bålen, innebär det att de 
bålstabiliserande musklerna har kopplats ur, det vill säga att m. iliopsoas, Mm. vastus samt 
även de förlängda ryggmusklerna, vilket leder till att man har minskad svank. Putar istället 
magen ut så använder man inte m. transversus abdominis för stabilisering av bålen [19]. 

Enkätundersökning 
Enkätundersökningen hade till syfte att undersöka testpersonernas hälsa före och efter 
träningen för att på ett kvantitativt sätt kunna mäta om det blivit någon förändring i hälsan 
som kan bero på det genomförda träningsprogrammet.  

VAS-skala 
VAS-skalan är ett kvalitativt självuppskattat analysinstrument som utgörs av en markerad 
linje, ca tio centimeter, där man med hjälp av en markör kan ange hur man själv upplever en 
känsla, på en skala på till exempel 0-12. 0 till vänster innebär frånvaro av känslan till exempel 
smärta och 12 innebär i detta exempel mycket upplevd smärta. Mätningen med VAS-skalan är 
individuell och kan inte jämföras mellan personer, däremot får man en uppskattning av hur 
personen upplever sitt eget tillstånd på ett individuellt plan. VAS-skalan kan användas till att 
mäta individuella skillnader till exempel före och efter rehabilitering och andra vårdinsatser 
[24]. 
 


