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Introduktion

Människor idag befinner sig i en miljö som uppmuntrar stillasittande och motverkar fysisk

aktivitet (Socialstyrelsen, 2005). Bristande fysisk aktivitet hänger samman med ökad

förekomst av flera kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, benskörhet och

övervikt. Framförallt övervikt är en betydande riskfaktor för dåligt allmänt hälsotillstånd,

sjuklighet och dödlighet. Symptom som trötthet, värk och nedsatt rörelseförmåga lider kraftigt

överviktiga i större utsträckning av än normalviktiga (Socialstyrelsen, 2005). Även inom den

svenska sjukvården har de positiva effekterna av fysisk aktivitet uppmärksammats och det har

inom vården vidtagits åtgärder för att främja den fysiska aktiviteten i Sverige. Förutom att

förespråka fördelarna med att vara fysiskt aktiv under rådgivningstillfällen kan en patient i

dag få fysisk aktivitet på recept (FYSS) (FHI, 2007). Åtgärderna inom vården ger enligt ett

pressmeddelande från Statens utvärdering för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) bra resultat,

dock är det en långsam och tidskrävande process. Enligt detta pressmeddelande från SBU

finns också ett visst vetenskapligt stöd för att effekten ytterligare skulle kunna ökas genom att

koppla samman rådgivning med exempelvis FYSS (SBU, 2006).

Då kraven som ställs på människokroppen minskar allt mer i dagens samhälle och kroppen

anpassas efter denna bekväma livsstil som råder i västvärlden, kan resultaten på hälsan bli

mycket allvarliga (Backman & Lucaj, 2006). Kroppen är konstruerad på ett sådant sätt så att

den innehar en stor anpassningsförmåga, ställs inga krav på den så resulterar detta i bland

annat försämrad hälsa, muskelförkortning samt dålig ledrörlighet. En del av kroppens muskler

tenderar att bli stelare än andra, exempel på detta är bröstmuskulaturen, m. pectoralis,

ländrygg, m quadratus lumborum, höftböjare, m. iliopsoas, lårets baksida, hamstrings samt

vadmuskulaturen, m. soleus och m. gastrocnemius (Woxnerud, 2000).

Syfte

Att undersöka om en person, vars hållning avviker från en neutral position enligt Kendalls

(2005) lodanalys, kan förbättra denna genom stretching och/eller styrketräning under en 6

veckors period.

 Frågeställningar

- Finns det skillnader mellan stretch respektive styrkeövningar när det gäller att se ett

resultat efter en sex veckors period?

- Skiljer sig resultaten åt hos kvinnor i jämförelse med resultaten hos män?

- Har genomförandets frekvens under tidsperioden påverkan på resultatet?
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Bakgrund

Teoretisk referensram

Definition av hållning

För gemene man är hållning en beskrivning av hur olika delar på en persons kropp förhåller

sig till varandra i stående position. Många olika faktorer kan påverka hur hållningen hos en

person ser ut, exempelvis personens rörlighet, skelettets storlek och struktur, benens

riktmärken, levnadsvanor, psykologiskt tillstånd samt mängden fysisk aktivitet som personen

utövar. En persons hållning är precis som fingeravtrycket unikt för just den personen. I den

funktionella rörelseanalysen anses det viktigt att analysera försökspersonens jämvikt mellan

olika kroppssegment. Ju närmare lodlinjen segmenten befinner sig, desto bättre jämvikt

uppnås och desto mindre muskelkraft fordras för att behålla jämvikten (Kendall, McCreary,

Provance, Rodgers, Romani, 2005). En mindre bra hållning beror oftast på någon typ av

obalans i kroppen, endera mellan kroppens framsida och baksida eller mellan höger och

vänster sida. Detta kan bero på obalans i muskulatur båda gällande styrka och flexibilitet. Om

det finns en obalans någonstans i kroppen kan denna komma att utgöra kroppens svaga länk

och det som inte fungerar i denna del måste kompenseras någon annanstans i kroppen

(Weller, 2006). En individ som exempelvis har en stelhet i någon del utav ryggen måste

kompensera genom att ta ut rörligheten i en annan del av ryggen för att kunna utföra rörelser.

Detta kan resultera i stora skillnader i rörlighet mellan ryggens olika segment, något som

också riskerar att förvärras med tiden om ingen åtgärd tas (Kendall, McCreary, Provance,

Rodgers, Romani, 2005).

Hållningsanalys - Neutral hållning

Beskrivet lateralt från huvudet och nedåt.

Huvudets positionering bör vara neutral vilket innebär att

lodlinjen passerar mellan processus mastoideus, bakom örat rakt

igenom örsnibben. Nackens kurvatur skall varken vara

överextenderad eller flekterad samt utan rotationer eller

framåtskjutning av käken. Ryggardens form bör vara en normal

kurvatur med en lordos i nacke och länd samt en kyfos i

bröstryggen. Skulderbladen skall ligga plant mot bröstryggen och

inga utstickande delar skall kunna urskiljas lateralt.
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Lodlinjens skärning bör efter detta gå rakt genom axelns kulled och fortsätta rakt ned i centret

av de lumbala ryggkotorna för att sedan fortsätta kroppens skärning strax bakom höftens mest

centrala punkt.  Lodlinjen skall sedan skära strax bakom knäleden för att avslutas i foten rakt

genom leden mellan calcaneus och cuboideum, strax framför laterala malleolen på foten

(Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Påverkande muskulatur

Rygg

Ryggraden förstärks och sammanbinds med ligament som är starka band av fibrös vävnad.

Dessutom stabiliseras ryggraden av muskulatur som fäster vid kotorna, på bäckenet och på

insidan av bröstkrogen, musklerna håller ryggen rak och stabil men gör den samtidigt rörlig

(Bojsen-Möller, 2000, Woxnerud, K & Ringbreg, M, 2006). M. Erector spinae är

muskulaturen som går längs hela ryggradens kotor och dess huvudfunktion är att extendera

ryggen. M. Erector spinae är en mycket viktigt muskel för att upprätthålla kroppens position

gentemot tyngdlagen och är därmed del av kroppens posturala muskulatur (Colliander &

Wonxnerud, 2001).

Bål

Även bålens muskulatur har en indirekt stabiliserande effekt på ryggraden och påverkan på

hållningen. M. Transversus abdominis, m. oliquus internus och m. externus samt m. rectus

abdominis omsluter bålens nedre del och förbinder bäckenet med revbenen, de har därigenom

en stabiliserande effekt och är aktiva vid böjning och vridning av bål och ryggrad (Bojsen-

Möller, 2000, Weller, 2006). Bukmuskulaturen har bland annat till uppgift att tippa bäckenet

bakåt vilket förhindrar en överdriven lordos i ryggens lumbala parti. En svag bukmuskulatur

kan i kombination med exempelvis strama m. iliopsoas resultera i en överdriven svank och

bukhäng, det vill säga att magens muskulatur är i stort sett inaktiv i en stående position. En

person med en hållning med överdriven lordos och en putande mage kan vara ett resultat av

en svag bukmuskulatur (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Höft

Även muskler med sitt fäste eller ursprung på eller omkring bäckenet har påverkan och ger

stöd till ryggraden. I både quadriceps och hamstrings finns muskler vars fäste finns på

bäckenet. M. Iliospoas som består av m. psoas major och m. iliacus, deras ursprung är

transversalutskotten på de lumbala ryggkotorna respektiva crista iliaca och ett gemensamt
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fäste på trochanter minor. Dessa är höftens starkaste muskulatur och har tillsammans med

ovan nämnda muskler en kraftig påverkan på höftleden och även påverkan på bäckenets

lutning, vilket i sin tur påverkar hållningen (Bojsen-Möller, 2000, Weller, 2006).

Skuldra och bröstmuskulatur

M. rhomboidei och m. trapezius är båda muskler med ursprung på ryggradens kotor och fäste

helt eller delvis på scapulae, de blir därför viktiga för scapulas placering och position

(Colliander & Wonxnerud, 2001., Bojsen-Möller, 2000., Weller, 2006). Även

bröstmuskulaturen, särskilt m. pectoralis minor, har en påverkan på skuldra och

axelpositionering. Trots att detta är en djup och liten muskel kan den vid stramhet påverka

hållningen genom att dra skulderpartiet nedåt och framåt (Colliander & Wonxnerud, 2001).

Ryggradens anatomi

Ryggraden brukar svara för två femtedelar av kroppens längd och består av 33 ben eller kotor

som är staplade på varandra (Weller, 2006). Kotorna i bröstryggen har ledförbindelser till

revbenen som utgör bröstkorgen och även till bäckenet via svansbenet (Bojsen-Möller, 2000).

I leden mellan korsbenet och höftbenet, sakro-iliakaleden, överförs kroppsvikten och annan

belastning till benen (Weller, 2006). Tack vare sin komplexa uppbyggnad påverkar

strukturerna i skelettet varandra i rörelser och hållning.

Bäckenringen/bäckengördeln

Området där bålen och benen möts kallas bäckenringen eller bäckengördeln och det är i detta

område som ryggraden balanserar och den största viktöverföringen i kroppen sker (Bojsen-

Möller, 2000). Området består av korsbenet och två höftben som i sig förbinds med lårbenen.

Sammanlagt bildas fem leder, två sakro-iliaca leder, två höftleder samt blygdbensfogen,

symfysis pubica. Bäckenringens struktur förändras beroende på hur mycket belastning som

läggs på den. Vid stående utan belastning är ligamenten kring främst sakro-iliaka lederna

avslappnade men vid belastning och ökat tryck drar ligamenten ihop sig och skapar en stabil

struktur som stabiliserar ryggraden. En andra viktigt egenskap hos bäckenringen är att dess

lutning påverkar ryggradens krökning. Alla förändringar i korsbenets lutning kommer därför

att inverka på hållningen. Om bäckenringens lutning är i ett välbalanserat läge kommer

ryggradens krökning att vara lika välbalanserad och hållningen korrekt. Om bäckenringen

däremot har en onaturlig lutning kommer hållningen att bli dålig och följaktligen blir även

ryggraden mer sårbar för skador och smärta (Weller, 2006).
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På grund av kotpelarens krökningar och kotornas utformning klarar ryggraden av de

belastningar som vi varje dag utsätter den för. Om ryggranden observeras från sidan kan fyra

olika krökningar urskiljas (Weller, 2006) Kotorna i bröst och korsben bildar båda en

inåtriktad båge eller kyfos. Bröstryggens krökning kallas primärbåge eftersom den hos

människan finns redan vid födseln. Kotorna i hals och ländrygg bildar utåtriktade bågar,

lordoser, som utvecklas först när man som spädbarn lär sig att lyfta på huvudet respektive att

sitta upprätt. I en lodanalys bör de konkava kurvaturerna i hals och ländrygg kunna urskiljas

samt den konvexa kurvaturen i bröstryggen. Överdriven kurvatur i ryggen har olika

benämning beroende på vilken del av kotpelaren som avviker från ”det normala”. En

överdriven konvex kurva kallas lordos eller svank och en överdriven konkav kurva kallas

kyfos eller kutrygg. Om samtliga kurvaturer i ryggen är överdrivna kallas detta kyfolordos

medan börjningar av ryggraden i sidled kallas skolios (Weller, 2006). Det senaste är dock

inget vi avser att undersöka i denna uppsats då lodanalyserna kommer att utföras endast

lateralt. De olika kurvaturerna fungerar som en fjädring som ger kroppen spänst mot

gravitationskraften och mot stötvågor från marken när vi utför olika former av fysisk aktivitet

(Bojsen-Möller, 2000). De hjälper också till med balansen i stående ställning och skyddar

även ryggraden från skador vid hopp och fall (Weller, 2006). Om ryggens kurvatur påverkas

av en individs levnadsmönster och vanor till att bli allt för krokig eller rak, kommer den

stötdämpande funktionen i ryggen att försämras. Det kan innebära att muskler och ligament

blir uttöjda, får arbeta onaturligt mycket, med uttröttning som följd, eller förslitningar på

kotorna i ryggraden. Samtliga ovanstående kan resultera i värk och obehag i ryggen

(Woxnerud & Ringberg, 2006).

Träningens positiva inverkan för god hållning

Fysisk aktivitet ökar muskelstyrkan samt hållfastheten och funktionen i senor och ledband.

Att träna regelbundet stärker också den muskulatur som ger stöd åt ryggen så att ryggradens

leder utsätts för så liten påfrestning som möjligt. Även lederna påverkas av fysisk aktivitet

genom att rörligheten ökas, något som tillsammans med ökad styrka bidrar till en minskad

risk för eventuella skador (Woxnerud & Ringberg, 2006). Genom att träna påverkar man

kroppen positivt också på flera andra sätt som ökad uthållighet och ökad cirkulation.

Samtidigt förbättrar man nervbildningen till musklerna vilket inte bara innebär ökad

muskelstyrka utan också förbättrad muskelkontroll (Berg & Paulún, 2006). Även osteoporos

eller benskörhet förebyggs eller fördröjs av regelbunden träning. Osteoporos gör skelettet

känsligare för frakturer (Woxnerud & Ringberg, 2006, Berg & Paulún, 2006). Dock kan för
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mycket träning ge negativa konsekvenser för kroppen. Ett överdrivet tränande utan att

kroppen han möjlighet till återhämtning kan i stället innebära förslitningar och större

skaderisk samt muskelförkortningar om man inte tar ut rörelser i fullt rörelseomfång

(Woxnerud & Ringberg, 2006, Henriksson & Tesch, 1999).

Rörlighet & Stretching

Att vara rörlig är förmågan att kunna ta ut rörlighet i olika leder, det är önskvärt med en

rörlighet som möjliggör förmåga att kunna utföra nya övningar och tekniker. Då det finns en

skaderisk med överrörlighet, utledvridning, är överrörlighet inget som eftersträvas. Däremot

önskas en rörlighet som möjliggör nya övningar och tekniker. Genom att träna

rörlighet/flexibilitet blir kroppen bättre förberedd för att kunna göra de nya övningarna med

stort rörelseutslag utan att behöva vara orolig för sträckningar (Mejdevi, 1996, Berg, 2004).

Begreppen stretching och töjning är synonymer. Töjning har traditionellt används bland annat

av sjukgymnaster, medan stretching varit vanligare inom idrottssammanhang (Almvärn, 2001,

Berg, 2004). Rörelse är en naturlig del av vårt liv och minst 430 muskler i vår kropp används

när vi rör oss. De måste vara starka, uthålliga och smidiga för att fungera bra. Tyvärr lever

många människor idag ett rörelsefattigt, stillasittande liv, detta kan leda till störningar bland

annat i musklerna, som kan bli strama och/eller svaga (Berg, 2004, Alter, 2000). Sedan länge

har det varit känt att en del muskelgrupper blir strama medan andra blir svaga. Strama

muskler blir lättare utsatta för skador. Träningstyp och träningsmängd styr musklernas sätt att

arbeta och korrekt töjning kan ge ett bättre rörelsemönster och vara prestationshöjande.

Töjning ökar smidigheten och minskar på så sätt risken för skador vid olika slag av fysisk

aktivitet. Det är vanligt att idrottsmän har strama muskler, vilket begränsar deras kapacitet och

ökar skaderisken (Berg, 2004, Evejenth & Hamberg, 1990). Det finns många fördelar med

stretching, Berg (2004) tar bland annat upp att stretching kan optimera inlärning, träning och

utförande av avancerade rörelser hos exempelvis idrottare. Stretching kan även öka förmågan

till mental och fysisk avslappning, öka kroppsmedvetenheten samt minska risken för

ryggproblem. Berg (2004) menar också att stretching kan ha en positiv påverkan på

träningsvärk samt motverka risken för översträckning av leder och överansträngning av

muskler.

Styrke- och uthållighetsträning tränas ofta många gånger mer än smidighetsträning eller

muskeltöjning, detta kan leda till onödig stelhet och eventuellt även till skador av leder,

ledband, senor och muskler (Berg, 2004, Alter, 1998). Åtskilliga har dålig styrka och
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uthållighet och behöver därför styrketräna sina muskler. De flesta har dock problem med

strama muskler, som förr eller senare ger symptom av olika slag. För alla dem som har fått

strama muskler är det mycket viktigt att töja dem till ”normal längd”. Även om en person är

frisk och inte har några skador, bör denne ändå töja sina muskler då exempelvis stigande ålder

resulterar i nedsatt muskelfunktion av fysiologiska orsaker (Evejenth & Hamberg, 1990).

Berg (2004) beskriver hur stretching också kan påverka patienter med ledsvikt i höftlederna.

Patienterna behandlades med töjning av musklerna runt höftlederna och rörligheten ökade då

markant och besvären minskade (Berg, 2004). Undersökningen visade även att längd, volym

och styrka ökade på grund av töjningen, oavsett ledkapselns tillstånd (Berg, 2004). Strama

muskler hindrar alltså rörligheten i höftlederna och kan behandlas med muskeltöjning. Denna

nedsatta rörlighet kan till en del motverkas genom muskeltöjning och kroppens vitalitet

kommer på så sätt att bevaras längre (Evejenth & Hamberg, 1990). Ett av de första

symptomen vid muskelförkortning är känsla av stramhet och stelhet, andra upplever att

kroppen känns trött eller fumlig. Andra symptom kan vara värk, både i vila och vid rörelse

(Evejenth & Hamberg, 1990).

Varför stretching?

Förkortade muskler är en vanlig orsak till dålig hållning. Stretching gör att normal rörlighet

bibehålls eller uppnås, vilket möjliggör att muskeln kan arbeta i hela sitt rörelseomfång. I viss

mån motverkar stretching också stelhet och spänningar eftersom syre och näringstillförseln till

muskulaturen underlättas (Berg, 2004, Alter, 2000).  Det är i första hand inte muskelfibrerna

som hämmar rörelsen, utan bindväven (SRF,1981). Bindväven anpassar sig precis som

muskulaturen, efter de påfrestningar den utsätts för. En inaktiv livsstil gör att bindväven

förlorar sin elasticitet och blir stram (Woxnerud 2000). Bindväven har tre olika egenskaper,

dels den elastiska som gör att den återgår till sin normala längd efter uttöjning, men också

plastiska och viskösa egenskaper. Det är bindvävens plastiska och viskösa egenskaper som

ger bindväven en viss begränsad formbarhet. Dessa formförändringar kräver också att

stretchen bibehålls minst sex sekunder efter det att sträckreflexerna har släppt och fungerar

bäst under temperaturförhållanden runt 39-45ºC. Hur mycket en muskel påverkas av

stretchingen beror på mängden bindväv som den innehåller (SRF, 1981). Muskler som har

betydelse för hållningen innehåller större mängd bindväv och det tar därför längre tid att

påverka dessa med stretching. Vid varje tillfälle förändras bindvävens form mycket lite, detta

är anledningen till att stretching måste vara konsekvent och under en längre tidsperiod (SRF,

1981). Hur frekvent man bör utföra stretching beror på vilket resultat man eftersträvar, samt
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utgångsläget. En person som har mycket förkortad muskulatur kan men fördel stretcha

dagligen, eller till och med flera gånger per dag. För att uppnå resultat med stretching bör

stretchtillfällena vara regelbundna och sträcka sig över en längre tidsperiod på grund av de

mycket små förändringar som ett stretchtillfälle innebär (Berg, 2004, Evejenth & Hamberg,

1990, Woxnerud, 2000, Larsson, 2007). Rörligheten förbättras när vävnader och muskler

förlängs genom regelbunden, rätt utförd stretching. Det motsatta gäller även, rörligheten

minskar när vävnaderna inte stretchas eller tränas under en period. Stretching är dock endast

till nytta om den utförs rätt (Alter, 2000, Berg, 2004, Larsson, 2007).

Vad händer när du stretchar?

Det första som sker är att sträckreflexen utlöses och muskeln dras samman. Genom träning

kan den kritiska punkten när sträckreflexen utlöses ställas om till en högre nivå, vilket leder

till att musklerna slappnar av längre in i stretchen (Alter, 2000). Antalet sarkomerer ökar vid

ökad stretching över en längre tid och dessa nya sarkomerer läggs till i ändarna på existerande

myofibriller. Forskning har påvisat att en utökning av sarkomererna betyder en ökning av

muskelns längd. Men ytterligare forskning behövs för att bevisa att en ökning av antalet

sarkomerer verkligen beror på ett traditionellt stretchprogram i idrottslig träning. Genom ökad

stretching över en längre tidsperiod kan muskelfascian som omger musklerna – epimysium,

endomysium och perimysium – komma att genomgå en halvpermanent förändring i längd.

Andra vävnader som anpassas till stretching är senor, ligament, fascia och ärrvävnad (Alter,

2000, Berg, 2004, Evejenth & Hamberg, 1990) Det kan också vara så att det endast är det

passiva rörelseomfånget och töjbarheten som ökar vid stretching, men att muskeln i sig inte

blir mindre stel. I så fall skulle en ökad töjbarhet hänföras till en ökad stretchtolerans (Berg,

2004).

Verkningar av långvarig muskelförkortning

Förkortade muskler i skuldran eller nacken kan ge diffusa obehag lokalt, men även smärtor

och värk i huvudet och/eller nacken, utstrålande neråt armarna, händerna eller bröstet och

ryggen (Hush, Maher & Refshauge, 2006). Stela muskler i armarna kan ge smärtor och

domningar i armarna, händerna och fingrar med känsla av fumlighet. Strama muskler i handen

kan leda till svaghet och smärta lokalt – skrivkramp – eller värk som strålar upp mot skuldran

och nacken (Woxnerud & Ringberg, 2006). Alltför strama muskler omkring bröstkorgen kan

ge smärtor som liknar hjärtbesvär, men även smärtor ut i armarna. Om musklerna i

ländryggen är stela kan detta ge upphov till smärtor lokalt och orsaka stora besvär vid
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rörelser. Det är mycket vanligt med förkortade muskler kring höften. Detta kan ge värk eller

smärta i just det området, men också diffust i ljumsken, magen och ryggen, strålande neråt

både på fram- och baksidan av benet och ända ner i foten. Strama muskler i lår, vader och

fötter kan först och främst medföra ett felaktigt gångmönster men kan också ge lokala besvär.

Dessutom kan bäckenet, ryggen och nacken påverkas (Evejenth & Hamberg, 1990).

Stretching före/efter träning

Målet med all töjning är att öka smidigheten. Att töja eller stretcha innebär en töjning av

bindväv, muskler och andra vävnader runt en led (Berg, 2004, Bader-Johansson, 1991).

Muskelarbete eller aktivitet kan också föregås av stretching i syfte att töja muskler och senor

och kontrollera dess funktion. Om smärta, stramhet eller ömhet uppträder bör försiktighet

vidtas eftersom en stram eller öm muskel lättare kan skadas om den utsätts för kraftigt arbete.

Töjning innan muskelarbete gäller i första hand innan den typ av arbete som kräver en stor

ansträngning. Exempelvis att utveckla största möjliga kraft som vid en explosiv rusch är ett

typiskt tillfälle då skador kan uppstå. Viktigast är dock töjning efter ett arbete, en träning eller

en tävling. Efter utförd aktivitet när musklerna har utsatts för påfrestningar är de alltid

förkortade och därmed också i behov av stretching och töjning för att återfå sin normala längd

och funktion. Att vara noggrann med stretching efter muskelarbete är en viktig

påverkansfaktor för att bibehålla sin rörlighet (Alter, 1998, Evejenth & Hamberg, 1990). En

muskel som utsätts för ett kraftigt arbete kan svara med att snabbt bli kort. Om muskeln inte

töjs ut efter arbetet, fortsätter den att vara kort, blir stram och hindrar muskeln på andra sidan

leden från att göra sitt arbete. Denna blir hämmad och så småningom kanske även svag.  En

muskelstramhet som inte behandlas kan leda till förändrat rörelsemönster och därigenom

felaktig ledbelastning med för stor påfrestning på leden och försämrad cirkulation (Alter

2000, Larsson, 2007, Alter, 1998). Med tiden kan denna rörelseförändring och

rörelseinskränkning ge olika symptom i rörelseapparaten. Desto större påfrestning man sätter

på muskeln genom större belastningar desto mer töjning av muskeln krävs efter arbetets slut

(Evejenth & Hamberg, 1990).

Styrketräning visade sig i en undersökning innebära en minskning av rörelseutslaget och efter

48 timmar hade endast 5-10% återfått normalt rörelseutslag (Evejenth & Hamberg, 1990).

Muskeltöjning utförd mot slutet av ett träningspass visade rörelseökning direkt efter

träningen. Individuell töjning och töjning i grupp gav en tydlig ökning av rörelseförmågan

efter två och fem veckor, de flesta deltagarna upplevde också att träningsvärken minskade
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(Evejenth & Hamberg, 1990). Att stretching har en påverkan på träningsvärk är dock i dag

något som förkastats. En helt ny och omfattande Cochranerapport talar för att stretching inte

har någon inverkan på träningsvärk (Herbert & de Noronha, 2007).

Som nämndes tidigare anpassar sig senor och muskulatur efter den påfrestning de utsätts för

och om ingen aktivitet utförs och muskulaturen under en lång tid är i ett förkortat läge

kommer det också att ta längre tid att återfå full längd och rörlighet. En längre tids inaktivitet

kräver också att stretchen utförs med tätare frekvens (Evejenth & Hamberg, 1990).

Vanligaste orsakerna till förkortade muskler

Berg (2004) menar att de vanligaste orsakerna till bland annat förkortade muskler är

stress/oro, dålig hållning, statisk belastning och allmän inaktivitet som exempelvis ett

stillasittande arbete. Muskler och leder som inte får arbeta i sina fulla rörelseutslag och längd

kommer att anpassas efter detta och musklerna kan på sikt förtvinas.  Berg (2004) menar även

att en felaktig teknik vid träning, monotona rörelser, ogynnsamma sovpositioner samt

frekventa snedbelastningar som att ständigt bära en axelremsväska på samma axel kan

resultera i muskelförkortningar.

Grundprinciper i stretching

Stretching syftar till förlängning. Stretchövningar utförs på många olika sätt beroende på vilka

mål du har, din förmåga och ditt träningsprogram (Berg, 2004, Mejdevi, 1996).

En bra första regel när man utför stretching är att undvika smärta. Om man försöker att

forcera en stretch kommer kroppens försvar att säga stopp genom varningssignaler till

muskeln. Detta resulterar i att muskeln spänns och intar ”försvarsposition” genom att dra ihop

sig, vilket gör det omöjligt att få ut något utav stretchövningen. Det kan kännas stramande och

”gott ont” och ibland även snudd på lite obehagligt vid stretch men det är viktigt att kunna

urskilja detta från ren smärta som påverkar stretchen negativt (Berg, 2004, Larsson, 2007).

Att stretcha långsamt hänger, precis som föregående, ihop med kroppens försvarssystem. Om

stretchen blir för häftig, våldsam eller okontrollerad kommer varningssignaler att skickas till

muskeln om risk för skada. Skyddssystemet i kroppen kommer då att kopplas in och muskeln

drar ihop sig och förkortas, något som man ju självklart vill undvika (Alter, 2000, Berg,

2004). Tekniken när stretchen utförs är av största vikt, endast några graders fel vinkling i

leden kan innebära att ledkapseln stretchas och inte muskeln. Noggrant utförande och bra

kunskaper är därför mycket viktigt (Evejenth & Hamberg, 1990, Berg, 2004). Om stretch

utförs felaktigt eller slarvigt kan stretchen påverka fel muskler eller ha en negativ påverkan på
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leder och istället förvärra ett tillstånd. Detta är orsak till att det finns många som anser att

stretch är smärtsamt eller verkningslöst (Berg, 2004, Alter, 2000).

Olika typer av stretching

Stretchövningar hamnar inom olika grundläggande kategorier beroende på hur muskeln

stretchas. De viktigaste kategorierna är aktiv statisk stretching, statisk stretching, aktiv

dynamisk stretching, passiv statisk stretching och KAT-metoden. Det är mycket omdiskuterat

vilken eller vilka metoder som är bäst och det finns argument både för och emot de flesta

metoderna (Berg, 2004, Alter, 2000).

Aktiv statisk stretching

Aktiv statisk stretching utmärks av att det är den egna muskelkraften som används för att röra

leden i den riktning som man vill påverka rörligheten. De aktiva musklerna passerar samma

led, men har motsatt verkan på de muskler som ska stretchas. Denna stretchform har fördelen

att den uppnådda rörligheten är ett samspel mellan smidighet och styrka. Metodens svaghet är

att den är beroende av muskelstyrka på motsatt sida för att nå fullt rörelseutslag, något som

därför kan vara svårt att uppnå (Berg, 2004, Alter, 2000).

Statisk stretching

Fördelar med statisk stretching är att den är lätt att lära, utföra och inte kräver så mycket

energi. Statisk stretching ger också muskeln och dess sträckreflex tillräcklig tid för att

återställa sträckreflexens känslighet och kan också ge en halvpermanent förlängning av

muskeln. En ytterligare fördel med statisk stretch är att om den utförs tillräckligt intensivt kan

den medföra muskelavslappning genom omvända sträckreflexen (Berg, 2004, Alter, 2000).

Den största nackdelen med statisk stretching är att den inte är specifik. Musklerna har två

sorts receptorer; de primära som mäter både hastighet och muskellängd och de sekundära som

enbart mäter längden. Därför är det viktigt att kombinera statisk stretching med dynamisk

stretching för att befrämja responsen från de primära nervändarna (Berg, 2004, Mejdevi,

1996, Alter, 1998).

Aktiv dynamisk stretching

Aktiv dynamisk stretching innebär att stretchrörelsen utförs med hjälp av egen muskelstyrka.

Rörelseenergin som utvecklas när muskelkraften drar exempelvis en extremitet mot sitt

ytterläge möjliggör en något djupare stretch än enbart muskelstyrkan hade kunnat klara.
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Muskelstyrkan är enligt denna teori inte tillräckligt stor för att hålla rörelsen kvar i sitt

ytterläge. Med denna typ av stretching får man ett stort rörelseutslag och ökad rörlighet på

längre sikt samtidigt som denna form av stretching har också en viss styrketräningseffekt

(Berg, 2004, Alter, 2000). Dock finns nackdelar med denna typ av stretching som är viktiga

att ta hänsyn till, den viktigaste faktorn vid utförandet är rörelsehastigheten. Om rörelsen är

alltför snabb eller ryckig kan detta resultera i ökad skaderisk på muskler och senor i form av

sensprängningar. En rörelse som är för snabbt utförd motverkar stretchens effekt eftersom

senspolarna reagerar på hastigheten och orsakar en ökad spänning i muskeln och stretchens

effekt uteblir (Berg, 2004).

Passiv statisk stretching

Passiv statisk stretching karakteriseras av att man använder yttre krafter eller egen kroppsvikt

för att nå ett ytterläge. Metodens fördel är att den ger ett stort ledutslag och en god

stretcheffekt, samtidigt som utövaren själv eller någon annan kontrollerar töjkraften. Passiv

statisk stretching kan också utföras med hjälp av en partner eller ett träningsredskap. Vid

övningar tillsammans med partner är det viktigt att ha en god kommunikation med varandra.

Partnern bör också ha en del erfarenhet och kunskap om stretching för att inga onödiga risker

för skador ska uppstå (Berg, 2004, Alter, 2000). Det är viktigt att den stretchade muskeln är

avslappnad och inte bidrar till rörelseomfånget. Istället är det en utomstående kraft, egen

kroppsvikt, en person eller maskin, som assisterar (Mejdevi, 1996, Berg, 2004). Passiv

stretching är att föredra när elasticiteten hos musklerna och bindväven som ska stretchas

(antagonisterna) har begränsad rörlighet (Berg, 2004).  Fler fördelar med passiv stretching är

att den är effektiv när muskeln som svarar för rörelsen, agonisten, är för svag för att utföra

fullt rörelseutslag. Metoden är positiv genom att det är möjligt att stretcha bortom det egna

aktiva rörelseomfånget. Det finns också nackdelar med passiv stretching. Först och främst är

det större risk för ömhet och skador om ens partner använder sin kraft på ett felaktigt sätt.

Dessutom kan passiv stretching utlösa sträckreflexen om stretchen blir för snabb. En annan

vikig nackdel är att risken för skador ökar med större skillnader mellan aktiv och passiv

rörlighet (Berg, 2004, Alter 2000).

KAT- kontraktion, avspänning & töjning

KAT-metoden står för kontraktion, avspänning och töjning och har under senare år fått ökad

utbredning. Metoden bygger på att man jobbar med en spännings- och en avspänningsfas

innan den slutliga stretchningen görs. Först stretchar man ut den aktuella muskeln till sitt
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ytterläge, där det stramar lätt i muskeln. Sedan spänns muskeln. Därefter låter man muskeln

slappna av. Till sist stretchar man den aktuella muskeln till ett nytt ytterläge, där det på nytt

stramar i muskeln (Berg, 2004, Alter, 2000). KAT-metoden har visat sig ge det största

rörelseomfånget jämfört med annan teknik. En annan potentiell fördel är att aktiv rörlighet

underlättas. Den största nackdelen med metoden är att den kan ge lite obehag och göra ont

vilket medför att skaderisken ökar.

Muskler

Det finns tre typer av muskulatur, den tvärstrimmiga skelettmuskulaturen, hjärtmuskulaturen

och den glatta muskulaturen i tarmväggarna. Den tvärstrimmiga skelettmuskulaturen är

viljestyrd och utgör rörelseapparatens aktiva del medan de andra två styrs av det icke

viljestyrda autonoma nervsystemet (Lundeberg, Lännergren, Ulfendahl & Westerblad, 1998).

Musklerna framkallar rörelse i våra leder, därför måste en muskel passera minst en led för att

ha något syfte. De flesta muskler passerar två, tre eller fyra leder och framkallar olika rörelser

beroende på vilken typ av led det rör sig om (Berg & Paulún, 2006, Bojsen-Möller, 2000). En

muskel är uppbyggd av tre delar, muskelbuken samt två senor. Muskelbuken heter den del av

muskeln som är aktiv, den är förankrad i skelettet via två senor. Den ena senan brukar kallas

för ursprungssenan (origo) och den är oftast kortare. Muskelbuken kan ha flera olika ursprung

som utgår från olika skelettdelar. Den andra senan är också fäst i skelettet och brukar kallas

för fästsenan (insertio). Denna sena är ofta lite längre och det finns för det mesta bara en.

Fästsenan är oftast den svaga länken i kedjan av muskelbuk, ursprungssenan och fästena. När

man börja belasta musklerna bygger muskelbuken på sig och blir stark fortare än fästsenorna.

Det kan ta upp till sex månader för fästsenan att komma ikapp (Berg & Paulún, 2006).

Muskeltyper

Muskler finns i alla storlekar och former. Bålens muskler är ofta platta muskler, i armar och

ben finns den spolformade, eller fusiforma varianten. En tredje form på muskeln kallas för

den fjäderformade eller pennata muskeltypen.

Skillnader mellan den spolformade och den fjäderformade är både sammandragningshastighet

och i styrka per ytenhet. Alla muskelfibrer ligger parallellt med varandra i den spolformade

muskeln och i den muskeln finns även flera sarkomerer på längden. Denna typ av muskel har

därmed en hög sammandragningshastighet till skillnad från den fjäderformade.
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Vid uträkning av tvärsnittsytan hos en fjäderformad muskel får man göra två rätvinkliga

tvärsnitt för att få med alla fibrer. Det innebär att de fjäderformade musklerna har en större

tvärsnittsyta och därmed är starkare men har färre sarkomerer på längden vilket ger en

långsammare sammandragningshastighet (Berg & Paulún, 2006, Lehmkuhl & Smith, 1983).

Muskelfibertyper

I första hand skiljer man på två muskelfibertyper, dessa kallas för typ 1 och typ 2. Vid födseln

har vi ett bestämt antal av de olika muskelfibertyperna, men med olika former av träning kan

fiberfördelningen till viss del förändras. Typ1 fibrerna kallas även för röda fibrerna eftersom

de innehåller myoglobin. Dessa fibrer är mindre och svagare än typ2 fibrerna och de drar ihop

sig långsammare. Men de är däremot uthålliga. De flesta muskler har röda fibrer men de

förekommer mest i benens muskulatur eftersom de bär upp kroppen. Typ2 fibrerna kallas

även för vita fibrerna, de brukar delas in i typ 2a, typ 2x och typ 2c. Gemensam nämnare för

dessa är att de är större och starkare än de röda och har en högre sammandragningshastighet.

Däremot är de inte lika uthålliga som de röda fibrerna men de kan i vissa fall omvandlas till

röda fibrer. De vita fibrerna finns främst i armarna.

Skillnaden mellan typ 2a och typ2x är att typ 2x-fibrerna har en högre kraftutveckling och

drar ihop sig snabbare. Typ 2c-fibrer är så kallade övergångsfibrer som ännu inte utvecklats

till rena typ1- eller typ2-fibrer (Berg & Paulún, 2006, Bojsen-Moller,2000, Annerstedt &

Gjerset, 1997, Lehmkuhl & Smith, 1983, Withing & Rugg, 2006).

Muskeltillväxt

För att en muskel ska bli större, få en större tväsnittsyta, krävs det att den blir utsatt för

belastning som ger den anledning att bygga på sig. Det finns ett antal teorier om hur

muskeltillväxt går till.

Hypertrofi:

Vid hypertrofi ökar antalet parallella myofibriller. Detta antas ske när omogna celler

omvandlas till nya cellkärnor i musklelfibern. När det finns fler cellkärnor finns det även fler

RNA-molekyler som ser till att tillverkningen av protein kan öka, och myofibrillen blir större.

Anledningen till att det blir fler cellkärnor beror på att en cellkärna bara kan försörja en viss

mängd muskelmassa (Berg & Paulún, 2006).

Hyperplasi:
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En teori är att antalet muskelceller ökar. Ett av skälen kan vara att cellen då den blir för stor,

precis som vid hypertrofi, inte kan bilda fler cellkärnor, utan istället gör en sammanslagning

av såkallade satellitceller som bildar en ny cell (Berg & Paulún, 2006).

Ökad pennation:

Vinklingen av muskelfibrerna i de fjäderformade (pennata) musklerna ökar vilket gör att det

får plats fler fibrer bredvid varandra och tvärsnittsytan ökar (Berg & Paulún, 2006).

Vid styrketräning ökar muskelns tvärsnittsyta, genom att antalet myofibriller, de kontraktila

trådarna i muskelfibern ökar. Genom de olika krav som muskeln ställs inför ses en förändring

på fibernivå samt att muskelns förmåga och funktion kan påverkas av kraven att till exempel

fiberstorleken kan förändras genom en specifik belastningsform (Berg & Paulún, 2006 ).

Långvarigt uthållighetsarbete rekryterar typ1-fibrerna, som är långsamma och uthålliga fibrer

och är fulla av omgivande blodkapillärer. Dessa muskelfibrer innehåller mycket myoglobin,

som har en syrebindande förmåga, vilket leder till att de är uthålliga. Eftersom typ1- fibern

har lägst aktiveringsnivå av de olika fibrerna och användningsområdet för denna fibertyp är

vid långsamma rörelser. Typ2a-fibern utvecklar kraft mycket snabbare än typ1 och den är

mindre uthållig eftersom den innehåller mindre mängd myoglobin än typ1-fibern. Typ2b-

fibern är minst uthållig av dessa fibrer eftersom den har lägst andel omgivande blodkapillärer

och lägsta andel syrebindande myoglobin. Typ2b-fibrerna rekryteras exempelvis vid

styrkelyft, eftersom de står för snabba rörelser och har förmågan att utveckla en stor kraft

(Berg & Paulún, 2006).

Metod

Genomförandet

Studien inleddes med en utformning av en projektplan samt framarbetande av syfte. Därefter

genomfördes en litteratursökning där information om det aktuella ämnet samt kringliggande

ämnesområden samlades in för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Författarna valde

att titta på hur olika individers hållning kan påverkas genom styrketräning och stretching. För

att synliggöra eventuella resultat valdes Kendalls (2005) hållningsanalys (Se instrument).
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Hållningsanalyser genomfördes på samtliga försökspersoner, dock endast lateralt. För att

bekräfta de resultat som kunde utläsas från hållningsanalysen genomfördes rörlighetstester.

En försöksperson som på hållningsanalysen såg ut att ha en stramhet i någon muskulatur fick

efter hållningsanalysen genomgå rörelsetester för att bekräfta eller bestrida dessa avläsningar.

Eventuella avvikelser från hållningsanalysens neutrala hållningsposition blev

uppbyggnadsträning, i form av styrketräning, samt stretching. Programmet utformas

individuellt för varje försöksperson utifrån de hållningsanalyser och rörelsetester som

genomförs i projektets början. Samma typ av avvikelser hos de olika försökspersonerna fick

samma träningsövningar respektive stretchövningar för att göra resultaten något mer

trovärdiga.

När fotomaterialet analyserats färdigt delades de individuella programmen ut till

försökspersonerna. De fick en grundlig skriftlig redogörelse för vilka avvikelser

hållningsanalysen visat på, samt noggranna instruktioner över tillvägagångssätt för de olika

övningarna som valts för deras respektive avvikelser. Beroende på vilka övningar som

försökspersonerna fått i sina program kunde frekvens på utövandet variera något. All

information om hur just deras individuella program skulle utföras fanns bifogat i det

resultatdokumentet som utdelades efter genomförandet av hållningsanalysen. Författarna

uppmanade försökspersonerna att genomföra övningarna enligt de instruktioner som bifogats

under en sex veckors period. Försökspersonerna informerades också om att en ytterligare

fotografering och analys skulle ske i slutet av denna period.  Försökspersonerna uppmanades

att kontakta författarna om några eventuella oklarheter fanns med program eller övningar.

Urval

Inledningsvis skulle studien omfatta 30 försökspersoner men på grund av tidsbrist minskades

urvalet till 15 försökspersoner. För att kunna delta som försöksperson fanns vissa kriterier att

uppfylla, dessa var;

- Ålder mellan 20-35

- Det skall vara lika många kvinnor som män

- Regelbundet träna på gymanläggning

- Ha en avvikelse från normalvärdet på hållningsanalysen.
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Författarna valde en någorlunda jämn fördelning mellan könen på försökspersonerna, dock

gick antalet inte att få helt jämnt då antalet försökspersoner var femton stycken.  De

försökspersoner som inte uppfyllde de kriterier som författarna formulerat uteslöts ur

undersökningen.

Kontrollgrupp

För att stärka trovärdigheten i projektet valde författarna att lägga till en kontrollgrupp, detta

för att jämförelser skulle kunna genomföras efter träningsperiodens slut, det vill säga 6

veckor. Kontrollgruppen var i samma åldersgrupp som försökspersonerna, mellan 20-35 år,

och hade samma könsfördelning som försökspersonerna, det vill säga ungefär hälften var män

och hälften var kvinnor. Sammanlagt ingick 10 personer i kontrollgruppen. Kontrollgruppen

genomgick, precis som försökspersonerna, en lodanalys samt rörlighetstester. De uppmanades

att under testperioden på 6 veckor, inte utföra någon träning eller stretching som avvek från

deras normala levnadsmönster. De fick inte heller några rekommendationer från författarna

utifrån hållningsanalyserna. De flesta i kontrollgruppen var i sin vardag fysiskt aktiva, dessa

vanor ombads att bibehållas, men inga förändringar skulle göras.

Instrument

Instrumentet som valdes var Kendalls (2005) hållningsanalys. Ett lod hängdes upp i en lokal

som försökspersonerna och författarna kommit överens om. Lodet fästes i en lina från taket

och hängdes ca 1,5-2 cm från golvet för att försäkra att lodets linje var rak och hamnade i

ungefärlig höjd med försökspersonernas laterala malleolen på foten. Försökspersonerna

placerades framför en neutral bakgrund för att lättare kunna utskilja eventuella avvikelser från

en neutral hållning. Linan som lodet hängdes i valdes ut i en färg som var lätt att urskilja på

bilderna vid analysen.

Metoden som valdes för att komma tillrätta med eventuella avvikelser från hållningsanalysens

neutrala hållningsposition var uppbyggnadsträning i form av styrketräning samt stretching.

Programmen utformades individuellt för varje försöksperson utifrån de hållningsanalyser som

genomfördes i projektets början. Dock fick samma typ av avvikelser hos de olika

försökspersonerna samma träningsövningar respektive stretchövningar, detta för att göra
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resultaten något mer trovärdiga. Vid utformandet av träningsprogrammen användes litteratur

rörande både stretching och styrketräning (Evejenth & Hamberg, 1990, Larsson, 2007, Berg,

2004). Övningarna som valdes ut skulle dels fylla sitt syfte samt vara enkla att utföra och

förstå för försökspersonerna.

Rörlighetstester

När en avvikelse uppmärksammades på hållningsanalysen utfördes nedanstående rörelsetester

för att öka trovärdigheten i det konstaterandet.

m. iliopsoas

Testpersonen placerades på rygg på ett bord. Hela ländryggen hade kontakt med underlaget

genom hela testet för att undvika svank. Ett ben flekterades i knäleden och testpersonen höll

detta ben så nära kroppen som möjligt (tryckt mot magen). Avståndet från bordskanten till

den punkt där försökspersonen placerade rumpan mättes ut genom att försökspersonerna fick

placera bordsskivan i knävecket och markerades sedan för att försäkra samma placering vid

nästa mättillfälle.

 

Pelvis tiltades sedan ca 10º posteriort, på personer med normal rörlighet i höftflexorerna, m

iliospoas, vilade det ben som ”hängde fritt” att mot bordskivan på personer med nedsatt

rörlighet fanns ett mellanrum mellan lårets baksida och bordsskivan. Författarna mätte sedan

avståndet från bordsskivan till en specifikt utmätt punkt på lårets undre kant med hjälp av en

linjal och antecknade värdet. Detta utgör vid nästa testtillfälle ett utgångsvärde mot vilket

eventuella förbättringar kan tydliggöras. Det är viktigt att testpersonen är noga med att under

hela testet hålla full kontakt mellan svanken och underlaget samt att testpersonens kläder inte

på något sätt begränsar rörligheten (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Test av m. rectus femoris

Försökspersonerna placerades på samma sätt som i testet för m. iliopsoas. Ländryggen och

sacrum var också i denna övning placerade med full kontakt med bordsskivan. Om

försökspersonens lår inte nuddade bordsskivan fick denne prova att sträcka i knäleden vid
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utförandet av rörelsen. Om låret då nuddade bordsskivan kan man utesluta stramhet i m.

iliopsoas och konstatera att stramheten istället finns i m. rectus femoris

Stramheten i m. rectus femoris bestämdes av vinkeln i knäet på det ”fritt hängade” benet. En

person med normal rörlighet har ca 90 graders vinkel i knäleden på det ”fritt hängande” benet.

Vi mätte och fotograferade personernas knäledsvinkel vid båda mättillfällena och jämförde

för att se en eventuell förbättring (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Test av hamstrings

Försökspersonen ska ligga på rygg på ett plant underlag. Ryggen ska ligga plant mot

underlaget, benet ska vara riktat rakt uppåt och det andra benet ska vara extenderat nedåt

tryckt mot underlaget. En vinkel på högst 80 grader mellan underlaget och det höjda benet är

sedd som en normal längd av hamstrings. Viktigt är att inte ryggen släpper från underlaget,

det möjliggör nämligen för bäckenet att tiltas och kan orsaka att hamstrings verkar vara längre

än vad den är (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Test av m. Pectoralis minor

Försökspersonen ska ligga på rygg på ett plant underlag som ett bord. Armarna ska ligga

utmed kroppen, armbågarna ska vara extenderade, handflatorna riktade uppåt, knäna böjda

och ländryggen tryckt mot bordet. Försökspersonens axelpositonering i förhållande till bordet

observeras ifrån huvudändan, om axeln är tryckt rakt mot bordet. Stramhet visar sig i att axeln

är upphöjd ifrån bordet (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Test av m. Pectoralis major

Test av nedre delen av m. pectoralis major:

Försökspersonen ska ligga på rygg på ett plant underlag som ett bord. Knäna ska vara böjda

och ländryggen ska vara tryckt mot bordsytan. Försökspersonens arm placeras i en position av

ungefär 135 graders abduktion ( i linje med de nedre fibrerna) med armbågen extenderad.

Axeln är lateral roterad. Vid normal längd ”ramlar” armen ned till bordskanten med

ländryggen kvar i bordsytan. Vid stramhet i muskeln ”ramlar” ej den extenderade armen ned

till bordskanten (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Test av övre delen av m. pectoralis major:

Försökspersonen ska ligga på ett plant underlag som ett bord. Knäna ska vara böjda och

ländryggen ska vara tryckt mot bordsytan. Försökspersonens arm placeras i horisontal

abduktion med extenderad armbåge, axeln i lateralrotation och handflatorna riktade uppåt.
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Vid normal längd har försökspersonen full horisontal abduktion med lateral rotation, armen

ligger mot bordet utan rotation i bålen. Vid stramhet i muskeln faller inte armen ned till

bordskanten (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005).

Datainsamling

Varje försöksperson ombads innan testet att välja klädsel som synliggör de punkter som är

avgörande för genomförandet av hållningsanalysen. De placerades bakom linan och lodet som

utgjorde den lodlinje som ska skära alla de punkter som hållningsanalysen betecknar som

normalvärden (Kendall, McCreary, Provance, Rodgers, Romani, 2005). Sedan fotograferades

varje försöksperson med digitalkamera i profil, två gånger per sida, från både höger och

vänster. Endast en av författarna var närvarande vid fotograferingen av försökspersonerna.

Författarna valde att endast ta bilder av försökspersonerna i profil för att begränsa

omfattningen på projektet. Alla bilder lagrades sedan i datorn för analys av författarna. Vid

det andra mättillfället ställdes också tre frågor till försökspersonerna och två till

kontrollgruppen. Försökspersonerna tillfrågades om de upplevt att någon av övningarna i

träningsprogrammet varit svårt att förstå eller utföra. De tillfrågades också om de vid varje

tillfälle när de utfört sitt program genomfört alla övningar enligt beskrivningarna samt hur

många gånger per vecka de genomfört sitt träningsprogram. Kontrollgruppen tillfrågades om

de gjort några förändringar i sin träning eller större förändringar i sin vardag, samt i så fall,

vilka dessa förändringar var.

Dataanalys – tolkning

Analysen av hållningstesterna genomfördes när samtliga författare närvarade. Litteraturen

fungerade som mall för neutral hållning och försökspersonernas bilder jämfördes med dessa.

Diskussioner och jämförelser med litteraturen, samt resultaten från rörlighetstesterna ledde

fram till de färdiga analyserna.

Etik

Försökspersonerna informerades om att medverkan var frivillig och att deras fotografier och

analyser skulle behandlas konfidentiellt, vilket innebar att endast författarna hade tillgång till

foton och analyser (Patel & Tebelius, 1987). Miljön för fotograferingen utformades så att

försökspersonerna vid fotograferingen skulle känna sig trygga eftersom det kan finnas
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individer som uppfattar en sådan situation som obehaglig eller utelämnande. Samtliga

fotograferingstillfällen ägde rum på diskreta platser som garanterade försökspersonernas

anonymitet.

Resultat

Resultat - försökspersoner

Försöksperson 1

Den första analysen visade att huvudets positionering var kraftigt framåtskjutet. Efter den

andra analysen avlästes en något förbättrad positionering. Något annat resultat kunde inte

avläsas.

Försöksperson 3

En förbättring på m. iliopsoas har kunnat påvisas efter den andra hållningsanalysen, då

bäckenet verkar vara positionerat något mer neutralt. Efter genomfört rörelsetest på m.

iliopsoas konstaterades en förbättring. Avståndet mellan benets underkant och bordsskivan

hade på höger ben förbättrats med 1,2 cm och 0,9 cm på vänster ben.

Försöksperson 4

Efter den andra analysen avlästes en något mindre kyfos. Efter genomfört rörelsetest på m.

pectoralis major och m. pectoralis minor kunde inga skillnader påvisas.

Försöksperson 15

En förbättring av m. pectoralis major och m. pectoralis minor kan avläsas från analystillfälle

två. Även efter utfört rörelsetest kunde en förbättring konstateras då armen rör vid

bordskanten.

Inga synliga resultat kunde påvisas på försöksperson 2, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13,

Tre frågor ställdes till försökspersonerna vid det andra mättillfället, om de upplevt att någon

av övningarna varit svåra att utföra eller förstå, om de vid varje träningstillfälle genomfört

hela sitt program samt hur många gånger per vecka de genomfört sitt träningsprogram. På
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första frågan svarade försöksperson 2 och 3 att någon av övningarna hade varit svår att förstå,

dock har båda dessa personer kontaktat en av författarna under träningsperiodens gång och

fått övningarna förklarade och visade för sig. På frågan om försökspersonerna vid varje

tillfälle genomfört hela sitt träningsprogram svarade försöksperson 4,5,6,11 och 15 att de inte

genomfört hela programmet vid varje tillfälle. På den sista frågan om hur ofta

försökspersonerna genomfört sitt program svarade 2,3,6, 11, 12,13 och 15 att de gjort de

utfört det dagligen. Försöksperson 1,4,8,10 och 14 att de utfört det i stort sett dagligen och

resterande, det vill säga 5, 7 och 9 har genomfört programmet mindre än fem gånger per

vecka.

Resultat - kontrollgrupp

På åtta av de tio försökspersonerna kunde inga skillnader avläsas, dock hade en av personerna

i kontrollgruppen en marginell förbättring och en av personerna en försämring. Den person

där en förbättring kunde urskiljas hade en något minskad svank i lumbalryggen. Den person

där en försämring kunde urskiljas hade en något kraftigare framåtrotering av axelleden.

Diskussion

Metoddiskussion

Då författarna inte är erfarna när det gäller att utföra hållningsanalyser kan detta vara en stor

orsak till eventuella felkällor. Vid analystillfällena användes litteraturen noggrant men vi tror

ändå att det är svårt att vara helt objektiv, delvis för att vi alla har ett otränat öga för uppgiften

samt att en eventuell önskan om att hitta förbättringar kan finnas omedvetet och kan ha haft

påverkan på avläsningarna. Analysen genomfördes dock av alla tre författarna tillsammans för

att säkerställa resultatet i så stor utsträckning som möjligt.

 Försökspersonerna kan också själva ha påverkat resultaten genom att sträcka på sig lite extra,

medvetet eller omedvetet. Det är rimligt att tro att en försöksperson som genomfört ett

träningsprogram under sex veckors tid har en önskan om en förbättring och därför kanske

positionerar sig något fördelaktigare vid andra mättillfället. Dock genomförde också

rörelsetester på de områden som konstaterats som strama, dessa tester är svårare för

försökspersonerna att påverka. Det bör tilläggas att författarna även vid utförandet av
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rörelsetesterna är ovana och orutinerade gällande genomförandet och detta kan i sig ha

inverkat på resultaten.

Valet av övningar, både stretchövningarna och styrkeövningarna, kan också diskuteras.

Författarna valde övningar ur begränsad litteratur och det fanns egentligen inget som talade

mer för de övningar som valdes än för andra. Anledningen till valet av de flesta övningar var

att de var relativt lätta för försökspersonerna att förstå och utföra, för att minska felkällorna i

största möjliga utsträckning. Det kan också diskuteras huruvida valet av

uppbyggnadsövningarna egentligen är lämpliga för ändamålet. Eftersom hållningsmuskulatur

arbetar uthålligt och statiskt kanske det hade varit bättre att istället för att ge uppbyggande

övningar rekommendera försökspersonerna att 10 gånger per dag reflektera extra över sin

hållning och försöka att sträcka på sig under de nästa 5 minuterna? Detta hade inneburit att

musklerna fått tränas på ett mer liknande sätt som den förändring vi vill uppnå. Dock fanns

inga studier på denna typ av övning eller träning, något som gjorde att vi istället valde en

beprövad träningsmetod.

Bakgrundlitteraturen till denna undersökning bör också diskuteras, då författarna upplevde

stora svårigheter med att hitta ny och vetenskapligt grundad forskning inom området. Trots

omfattande efterforskning på, för ämnet, aktuella databaser var resultatet av dessa

efterforskningar mycket begränsat. Författarnas handledare bidrog med stort stöd och hjälp

men detta till trots blev det vetenskapliga bakgrundsmaterialet relativt tunt. Dock bör nämnas

att en omfattande Cochranerapport inom ämnet just stretching ingår som källa, något som

väger tyngre än även en stor mängd enskilda vetenskapliga artiklar. Författarna tror inte att

mängden vetenskapliga artiklar har påverkat resultatet i undersökningen på något sätt då den

litteratur som utgör bakgrund och teoretisk referensram är mycket omfattande och hårt

selekterad.

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet i vår undersökning är det faktum att vi är

bekanta med försökspersonerna. Det kan vara en trygghet för försökspersonerna att de känner

författarna som utför hållningsanalyser och rörelsetester eftersom detta kan uppfattas som en

utsatt situation. Samtidigt finns en risk att försökspersonerna inte upplever projektet som lika

allvarligt då de har en vänskapsrelation med författarna. Hade studien genomförts av någon

utomstående eller okänd hade kanske allvaret i studien upplevts annorlunda. Situationen
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skulle också kunna vara det motsatta, det vill säga att försökspersonerna tack vare en nära

vänskapsrelation anstränger sig extra hårt för att få fram positiva resultat.

Författarna valde en någorlunda jämn fördelning mellan könen på försökspersonerna, detta

saknar betydelse i denna undersökning då inga skillnader mellan könen kunde urskiljas.

Författarna valde att genomföra hållningsanalyserna endast lateralt, frågan bör ställas om

också detta kan ha haft betydelse för genomförandet. Resultatet hade eventuellt varit

annorlunda ifall analysen även genomförts ventralt och dorsalt.

För att försökspersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt var endast en av

författarna närvarande vid fotograferingarna. Detta kan i efterhand diskuteras om resultatet

blivit annorlunda med alla tre författarna närvarnade under fotograferingen. Fotograferingen

hade då observerats utav tre personer istället för en, vilket kunde ha gjort fotograferingen mer

noggrann, och studien trovärdigare.

Resultatdiskussion

Undersökningen visade inte på några större förbättringar hos försökspersonerna, något som

kan ha många olika anledningar. Författarna tror att tiden som försökspersonerna utfört

programmet kan ha varit något för kort samt att frekvensen på utförandet hos våra

försökspersoner kan ha varit för liten. Dock har andra liknade undersökningar (Arvidsson &

Palm, 2007) visat att resultat går att uppnå under en så kort tidsperiod som sex veckor. Att

personerna i studien inte fått samma resultat kan eventuellt bero på att de fått fler

koncentrationsområden i sina träningsprogram. I Arvidsson & Palms (2007) undersökning

innefattades endast skuldran och dess kringliggande muskulatur, i undersökningen kunde en

försöksperson få upp till 6 olika områden att arbeta med, både stretching och

uppbyggnadsträning. Detta skulle kunna bli ett intressant exempel på uppföljande

undersökningar. Denna undersökning skiljde sig också från Arvidsson & Palms (2007)

undersökning på det sätt att den muskulatur som skulle påverkas i vissa fall var betydligt

mycket större i storlek. Kanske är det svårare att få till skott en förbättring på större

muskulatur, något som i så fall skulle kunna vara en anledning till att en förbättring uteblev

hos försökspersonerna.
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Inga skillnader eller likheter mellan de olika försökspersonerna som visade på förbättring eller

försämring kunde urskiljas eftersom antalet förändringar dels var för lite samt var inte

förändringarna likvärdiga och gick på så sätt inte att jämföras. Det gick heller inte att se att

endast de som genomfört sitt program i sin helhet och dagligen fått förbättrade resultat, något

som förvånade författarna.

Författarnas begränsade erfarenheter gällande utformande av träningsprogram, genomförande

av hållningsanalyser sam rörelsetester måste diskuteras som potentiella felkällor för resultatet.

Det är svårt att säga hur resultaten eventuellt har påverkats av detta, då det är möjligt att det

kan ha inverkan åt båda håll. Det skulle kunna göra att författarna vid analystillfället är extra

noggranna för att försäkra att inte resultat som inte är exakta blir mer positivt tolkade för

undersökningen. Det är också möjligt att en stark önskan om att det skall finnas positiva

resultat gör att författarna tolkar resultaten mer positivt.

De förbättringar som försökspersonerna 1, 3, 4 och 15 visade var alla förbättringar av olika

slag, vilket utesluter möjligheten att jämföra likheter i förbättringen. Försöksperson 1 visade

på en förbättring av huvudets positionering, vilket kan diskuteras eftersom inget

träningsprogram för nackmuskulaturen lämnats ut. Det finns dock en möjlighet att resterande

träning som försökspersonen utfört gjort att hela hållningen blivit bättre. Samtidigt kan också

orsaken vara att försökspersonen varit mera medveten och sträckt på sig lite extra vid andra

hållningsanalysen.

 Försöksperson 3 uppvisade förbättring på m. iliopsoas. Det måste dock även här finnas i

åtanke för eventuella felkällor vid hållningsanalys och mätningar vid rörelsetester som nämnts

ovan.

 Försöksperson 4 visade vid andra hållningsanalysen en förbättrad kyfos men efter

rörelsetestet kunde ingen skillnad påvisas. Detta visar sannolikt på felkällor såsom avläsning

av hållningsanalys eller att försökspersonen ifråga sträckt på sig lite mer eller vid första

hållningsanalysen sjunkit ihop något.

 Försöksperson 15 uppvisade förbättring av m. pectoralis major och minor efter att ha

genomfört rörelsetest för andra gången. Även här kan diskuteras huruvida förbättringen skett

på grund utav träning eller eventuella felkällor som nämn ovan.

 De resterande försökspersonerna visade inte någon skillnad efter den andra hållningsanalysen

vilket både kan ha att göra med att tiden varit för kort för att påverka muskulaturen samt att
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möjliga felkällor förekommit. Det kan även här diskuteras ifall de valda övningarna varit att

föredra eller ifall andra övningar hade kunnat visa på andra skillnader.

Konklusion

Studien visar inte några stora förändringar angående att kunna påverka sin hållning med hjälp

utav stretching- och styrkeövningar under en sex veckors period. Däremot förekom några

mindre förbättringar vilket är fullt möjligt eftersom det även styrks av andra studier

(Arvidsson & Palm, 2007). På så vis kan ändå slutsatsen dras att balanserat utföra styrke- och

stretchövningar är positivt om en mer fördelaktig hållning eftersträvas.

Implikation

Förslag på framtida forskning är att undersöka om mindre muskulatur, såsom

skuldermuskulaturen, jämfört med större muskelgrupper, såsom höft- och ryggmuskulatur är

lättare att påverka under relativt kort tid. Undersökningen hade kunnat leda fram till ungefär

hur lång tid det tar att påverka olika muskler.

En liknande studie som denna med fler deltagare under en längre tidsperiod hade kunnat

genomföras för att se om resultatet hade blivit annorlunda.

Att genomföra en liknande studie men istället använda sig utav andra styrke- och

stretchövningar hade möjligtvis visat på ett annorlunda resultat.

Att genomföra liknande studien men utöka hållningsanalyserna från endast lateralt till även

ventralt och dorsalt.


