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Abstrakt 
Bakgrund: Nackbesvär är ett vanligt problem idag världen över där förekomsten varierar kraftigt 

från person till person. Besvären kan visa sig i form av ökad smärta, nedsatt funktion eller en 

kombination av dem båda. Av de personer som drabbas av nacksmärta leder en sjättedel av fallen 

till en utveckling av kroniska besvär. Vid muskulära funktionsnedsättningar kopplade till smärta 

och instabilitet ses motorisk kontrollträning som en applicerbar behandlingsmetod. En inriktad 

behandlingsmetod inom motorisk kontroll för nackbesvär är craniocervical flexionsträning. 

Inriktningen mot nackbesvär inom motorisk kontrollträning är inte lika väl beforskad som för 

ländryggsbesvär. Dock har den tidigare forskningen påvisat positiva effekter kopplade till smärta 

och funktion vid craniocervical flexionsträning. Syfte: Syftet med denna studie var att 

sammanställa det vetenskapliga stödet för craniocervical flexionsträning som behandlingsmetod 

vid kroniska nackbesvär. Metod: Metoden innebar en sökning med sökorden “neck pain”, 

“motor control exercise”, “stabilization exercise” och “craniocervical flexion”. Databaserna som 

användes var PubMed, CINAHL, Medline och SweMed+. Totalt inkluderas 18 st. RCT studier. 

Resultat: Resultatet i denna studie visade en viss positiv effekt av craniocervical flexionsträning 

för likväl nacksmärta som nedsatt nackfunktion. Evidensen för dessa effekter bedömdes som 

“Begränsad”. Konklusion: Sammanfattningsvis kan ses en antydan för att craniocervical 

flexionsträning har en positiv effekt på både nacksmärta och nackfunktion dock med 

“Begränsad” evidens för de båda områdena. Fortsatt forskning är av värde för att kunna dra större 

och tydligare slutsatser. 

 
Nyckelord: Craniocervical flexionsträning, Fysioterapi, Nacksmärta 
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Bakgrund 
Nackbesvär 
Förekomsten av nacksmärta är ett vanligt problem bland människor över hela världen(1). Det 

finns studier som visar att människor upplever nacksmärta under upp till 67 % av sina liv (2). 

Andra studier har även visat att befolkningen i Skandinavien beräknas ha en högre genomsnittlig 

förekomst av nacksmärta i jämförelse med Asien och Europa (3). Under en tvåårig studie i 

Sverige undersöktes den ekonomiska påverkan av sjukskrivningar p.g.a. rygg och nacksmärta. I 

denna studie beräknades den totala kostnaden uppgå till ca 47 miljoner euro. 

Medräknat i detta var den uppskattade kostnaden för hälso- och sjukvård samt kostnad i och med 

förväntad produktionsförlust (4). 

 

Smärta som håller i sig längre än tre månader benämns som kronisk eller långvarig smärta (6). 

Upp emot en sjättedel av alla personer som drabbas av nacksmärta får en symptompåverkan som 

varar längre än sex månader (5), och kan då fastställas som kronisk nacksmärta (5,7). 

Uppkomstorsaker för nackrelaterad smärta varierar, ofta är det en kombination av flera faktorer 

som spelar in. Anatomiska förutsättningar, det psykiska välmåendet, ergonomi, belastningsgrad, 

arbetssituationer, trauma samt inflammationer är alla exempel på sådana faktorer (8-11). Efter 

smärtdebut kan personer drabbas av stora funktionella besvär. En undersökning på personer med 

nacksmärta har visat en dysfunktion av musklerna i nacken (12). I studier där jämförelser är 

utförda på personer med och utan nacksmärta kan tecken ses på påverkad funktion i form av 

nedsatt rörlighet, dynamisk styrka och isometrisk styrka, eller försämrad kontroll av rörelsen (13- 

17). För personer med dessa typer av funktionsnedsättningar i nacken förekommer stora risker 

med återkommande besvär (18). 

 
Då personer drabbats av dessa typer av problem kan även tänkas att livskvalitén påverkas som 

följd. Livskvalitén för människor kan delas in i fysisk och psykisk hälsa. Det är främst i den 

fysiska kategorin som livskvalitén hos personer med nacksmärta visar sig negativ (19). Exempel 

på aktiviteter som visat vara påverkade utifrån detta är; sova, köra bil, lyfta, ha sex och/eller träna 

(20). Både den fysiska och psykiska livskvalitén för personer med kronisk nacksmärta har visat 

positiva effekter av nackträning (21). 
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I dagsläget finns en mängd olika interventioner för att behandla nackbesvär, till exempel passiva 

behandlingar så som laserterapi och manuella behandlingsmetoder utförda av terapeut (22,23). 

Det finns även aktiva behandlingsformer som mer syftar till träning (24) och däribland räknas 

träning som syftar till att återfå motorisk kontroll (25,26). 

Motorisk kontrollträning 
Motorisk kontroll är en förutsättning för att kunna kontrollera, koordinera och samordna 

ordningsföljden av kroppens olika delar vid en rörelse. Fortsättningsvis kan det i grunden 

förklaras som kroppens förmåga att tolka sensorisk stimuli både inifrån och från dess omgivning. 

Genom denna tolkning får kroppen en uppfattning om vilka muskler som ska, när samt hur de 

ska, aktiveras för rörelse (25). I denna studie ses motorisk kontroll som en synonym till begreppet 

neuromuskulär kontroll. 

 
Ryggens stabilitetssystem består av tre komponenter; passiva subsystemet, aktiva subsystemet 

samt nerver. Dessa tre komponenter samarbetar med varandra för att bidra till en så optimal 

stabilisering av kroppen som möjligt (27). I senare tids forskning har det mer och mer 

identifierats specifika dysfunktioner i dessa s.k. subsystem och samband har setts kopplade till 

bristande motorisk kontroll hos personer med ospecifika och specifika smärtsyndrom i ryggen. 

Exempel på dessa dysfunktioner kan vara stram eller kort muskulatur, intraartikulära restriktioner 

(i leden) eller interartikulära restriktioner (i närliggande led) (26). I kroppen finns muskulatur 

som vid benämning skiljer sig som global och lokal, eller som det också kallas ytlig och djup 

muskulatur (28). Den djupa muskulaturen har främst en stabiliserande funktion i kroppen. En god 

motorisk kontroll förutsätter god stabiliserande funktion i den djupa muskulaturen. Med god 

funktion innebär att aktivering av djup muskulatur sker vid rätt tidpunkt för att på så sätt undvika 

hyperaktivitet (26). Då funktionen i denna sorts muskulatur är påverkad kan detta yttra sig i form 

av förändrat aktiveringsmönster: överdriven/nedsatt aktivering eller aktivering med dålig timing. 

Den ytliga/globala, muskulaturen kan i motsats till djup/lokal muskulatur främst sägas ha en 

mobiliserande funktion i kroppen. Även här är den motoriska kontrollen viktig för god funktion 

och en nedsättning kan visa sig på samma sätt. Bristande funktion, enligt ovan, i såväl djup som 

ytlig muskulatur kan resultera i smärta och/eller funktionsnedsättning (26). 
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Motorisk kontrollträning är en behandlingsmetod som kan användas vid muskulära 

funktionsnedsättningar kopplade till smärta och instabilitet (28,29). Metoden syftar till att genom 

specifik träning av stabiliserande strukturer såsom djup muskulatur, förbättra stabilitet och 

aktiveringsmönster i det specifika området (29,30). Denna metod innefattar träning med syfte att 

positivt påverka funktioner av den motoriska kontrollen, vilket också kan beskrivas som en form 

av motorisk inlärning. Exempel för träning av motorisk kontroll kan innebära övningar för 

förbättrad rörelseprecision, koordination av ledrörelser eller muskelaktivering, samt träning med 

instabilt föremål eller underlag (31). 

 
Modern forskning har visat på förekomst av störd motorisk kontroll hos patienter med smärta 

(32,33). Inom denna forskning har samband setts mellan smärta och rörelser som utförs 

kontinuerligt och med avsaknad av optimal motorisk kontroll. Dessa rörelser, som karaktäriserats 

av ett icke optimalt utförande, kan vid kontinuerlig upprepning leda till skador i de segment som 

rörelsen involverar (32,33). Exempel på symtom vid avsaknad av motorisk kontroll kan vara 

minskad aktivitet och fördröjd feedforward kontroll i djupa muskulaturen kombinerat med ökad 

aktivitet i ytliga muskulaturen (34,35). 

 
 
Craniocervical flexionsträning 
Denna studie avgränsas till vetenskapliga publikationer som utvärderat en specifik form av 

motorisk kontrollträning, så kallad craniocervical flexionsträning (36). Craniocervical 

flexionsträning är en väl analyserad och spridd metod hos fysioterapeuter i världen (37-39). Den 

syftar till att öka aktiviteten i den djupa nackmuskulaturen såväl extensorer som flexorer. Fokus 

ligger dock på återaktiveringen av de djupa flexorerna i form av m.longus capitis och longus colli 

(34,40) och samtidigt minska aktiviteten i de ytliga musklerna m.sternocleidomastoideus och 

m.scalneii, som ofta är hyperaktiva hos personer med nacksmärta (36). 

 
Craniocervical flexionsträning utförs i liggande position och kan med fördel även kompletteras 

med visuell feedback, i form av en s.k. Pressure Biofeedback Unit (PBU). En PBU mäter tryck i 

form av mmHg och ger feedback via en display (41). Vid flexionsträning placeras PBU:n under 

nacken och kan då mäta nackens tryck vid aktivering av flexorerna. Syftet med övningen är att 

kontrollerat utföra en nackflexion med ett PBU-tryck på 20 mmHg. Aktiveringen av 

nackflexorerna ska hållas fem sekunder för att sedan vila tio sekunder per repetition. För att 
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progrediera övningen ska trycket sedan stegras med två mmHg i taget, till att slutligen uppnå ett 

maximalt tryck av 30 mmHg. Detta övar personens kontroll i utförandet av nackflexion och 

anpassas efter person till person beroende på förutsättningar och förmåga (42). 

 
I en studie angående motorisk kontroll kopplat till nacksmärta identifierades ett behov av 

kompensatorisk aktivering av närliggande muskulatur på grund av svaga nackflexorer (43). 

Motorisk kontrollträning av nackmuskulatur har visats ge smärtlindring vid behandling av 

nacksmärta (44) samt bidra till förbättrad funktion av nacken (44,45). Det finns sedan tidigare 

många gjorda litteraturstudier för hur motorisk kontrollträning som behandlingsmetod påverkar 

lumbalsmärta (46-50). Angående litteraturstudier för motorisk kontrollträning som behandling 

vid nacksmärta är utbudet inte lika stort (51) och därmed finns ett intresse för författarna av den 

här studien. Av den tidigare gjorda litteraturstudien gjordes konklusionen att motorisk 

kontrollträning inte har någon signifikant bättre effekt jämfört med andra generella 

styrketräningsövningar för nacken. Men också att motorisk kontrollträning jämfört med passiva 

behandlingar (exempelvis infraröd strålning) ger en positiv effekt på smärtan (51). Vad gäller 

litteraturstudier med samma behandlingsmetod för att utvärdera funktion ses även där bristande 

vetenskapligt underlag. 

 
Motorisk kontrollträning är en behandlingsmetod som vanligtvis används kliniskt av 

fysioterapeuter inom primärvården (46,48-50,52). Fysioterapi som yrke kan beskrivas på detta 

vis: “Fysioterapivetenskapen och sjukgymnastprofessionen ger viktiga bidrag till samhället vad 

avser förståelse av hälsa och sjukdom och färdigheter i att främja hälsa och att förebygga och 

behandla olika hälsoproblem och sjukdomar eller skador” (53). Vid behandling av hälsoproblem, 

sjukdomar eller skador finns olika behandlingsmetoder att använda sig av. För att kunna använda 

en behandlingsmetod kliniskt är det av stor vikt att den har god vetenskapligt stöd för effekten av 

den. Generellt då en behandlingsåtgärd bevisas inneha hög evidens, bidrar detta till att åtgärden i 

fråga blir mer attraktiv för användning i kliniska sammanhang (54). Eftersom det tidigare finns få 

gjorda litteraturstudier kring motorisk kontrollträning för nacksmärta (51) finns ett behov av 

denna litteraturstudie. 
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Syftet 
Syftet med denna studie var att sammanställa det vetenskapliga stödet för craniocervical 

flexionsträning som behandlingsmetod vid kroniska nackbesvär. 

 
Frågeställningar 

1. Vilken effekt har craniocervical flexionsträning som behandling vid nacksmärta? 

2. Vilken effekt har craniocervical flexionsträning som behandling vid nedsatt nackfunktion? 

3. Vilken evidens har craniocervical flexionsträning som behandling vid nacksmärta? 

4. Vilken evidens har craniocervical flexionsträning som behandling vid nedsatt 

nackfunktion? 

 
 

Material och Metod 
Detta är en litteraturstudie, vilket innebär att datainsamlingsmetoden som användes var en 

observation av tidigare artiklar inom ämnet (55). För att hitta dessa artiklar kombinerades 

sökordet “neck pain” tillsammans med tre stycken andra sökord uppdelat i tre separata sökningar. 

Sökorden var “motor control exercise”, “stabilization exercise” och “craniocervical flexion”. 

Denna procedur utfördes sedan i fyra olika databaser; PubMed, CINAHL, Medline och 

SweMed+. I samtliga databaser valdes avgränsningarna “randomized controlled trial”(RCT), 

språk engelska eller svenska samt enligt PICO-frågor. MESH-termer användes inte i sökningarna 

p.g.a. bristen på relevanta sökord i denna form. Sökningarna i databaserna gjordes mellan den 25 

januari - 16 februari 2016. 
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Tabell 1. Redovisning av antal träffar på artiklar från respektive databas. 
 

Databaser Antal träffar på respektive 

sökkombination 

Dubbletter Summa efter 

dubbletter 

Relevanta 

RCT 

PubMed 10 + 5 + 8 = 23 0 23 12 

CINAHL 1 + 2 + 5 = 7 5 3 1 

SweMed 0 + 1 + 0 = 1 1 0 0 

Medline 2 + 1 + 7 = 10 10 0 0 

Totalt: 42 st. 16 st. 26 st. 13 st. 

 
I första sökningen hittades 42 RCT-artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna; “Språk: engelska 

och svenska”, “RCT-studier” och exklusionskriterierna: “studier på djur” och ”studier på barn”. 

Av dessa var 16 dubbletter vilket gav en total siffra på 26. Av de 26 var endast 13 artiklar 

relevanta utifrån innehåll av craniocervical flexionsträning (Tabell 1). Dessa 13 artiklar lästes 

sedan igenom. Därefter granskades referenslistorna i de 13 kvarvarande artiklarna, samt de 

artiklar som refererat till dessa i databasen Google Scholar. Detta ledde till att ytterligare 20 

artiklar inkluderades, vilket resulterade i 33 artiklar. Efter ytterligare fulltextgranskning sållades 

artiklar gällande inklusionskriterierna; ”patienter med kronisk nacksmärta” och ”utvärderat 

effekter på smärta och/eller fysisk funktion” samt exklusionskriterierna; ”patienter med 

kontraindicerande diagnoser för den utvalda behandlingen” och ”specifika diagnoser”. 

Detta resulterade i 18 artiklar innehållande kronisk nacksmärta samt craniocervical 

flexionsträning (Figur 1). 
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Sökningar	  i	  databaserna	  =	  

42	  st.	  RCT	  
	  
	  
	  
	  
	  

Exkluderar	  16	  st.	  dubbletter	  
	  
	  
	  
	  
	  

Efter	  granskning	  av	  
dubbletter	  =	  26	  st.	  

	  
	  
	  
	  

Exkluderar	  13	  st.	  artiklar	  utifrån	  
innehåll	  

	  
	  
	  
	  

Artiklar	  med	  CCF-‐-‐-‐träning	  
=	  13	  st.	  

	  
	  
	  
	  

Inkluderar	  20	  st.	  relevanta	  
artiklar	  från	  referenslistor	  och	  
"citerat	  av"	  i	  google	  scholar	  

	  
	  
	  

Efter	  sökning	  i	  
referenslistor	  samt	  i	  
google	  scholar	  efter	  
"citerat	  av"	  =	  33	  st.	  

	  
	  
	  

Exkluderar	  15	  st.	  utifrån	  
inklusionskriteriet	  "kronisk	  

nacksmärta"	  
	  
	  
	  
	  

Artiklar	  med	  CCF-‐-‐-‐träning	  
för	  kronisk	  nacksmärta	  =	  

18	  st.	  
	  

Figur 1: Flödesschema för urvalet av artiklar. 
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Inklusionskriterier: 

• Språk: engelska och svenska 

• RCT-studier 

• Patienter med kronisk nacksmärta (>3 månader) 

• Utvärderat effekter på smärta och/eller fysisk funktion (via subjektiv skattning eller fysiska 
funktionstest) 

 
Exklusionskriterier: 

• Studier på djur 

• Studier på barn 

• Patienter med kontraindicerande diagnoser för den utvalda behandlingen 

• Specifika diagnoser (Whiplash, nacksmärta med definition huvudvärk, nackpatienter post- 

operativt) 

 

Denna studies PICO-frågor: 

• Population som avser patienter som tränar craniocervical flexionsträning med syfte att 

minska nacksmärta och/eller förbättra nackfunktion som varat i mer än tre månader. 

• Intervention i form av craniocervical flexionsträning. 

• Kontrollgrupp i form av diverse annan fysioterapeutisk behandling eller inget alls. 

• Effekt som beskriver förändring i nacksmärta och/eller nackfunktion. 
 
 
Resultatet av de 18 studierna sammanställdes i en modifierad PICO-tabell för att besvara PICO- 

frågorna ovan (56). Denna har som syfte att på ett tydligt sätt redovisa Populationen, 

Interventionen, Control (kontrollgruppen) och Outcome (effektmåttet), för att ge läsaren en 

möjlighet att snabbt jämföra studierna (56). Modifieringen i PICO-tabellen innebär även att 

bedömning av risk för bias samt tidsaspekter redovisas. Vid bedömning av risk för bias användes 

GRADE enligt kategori A (Bilaga 1). GRADE är ett verktyg framtaget av Statens Beredning för 

medicinsk och social Utvärdering (SBU). Det syftar till att evidensgradera studier enligt en 

fyrgradig skala (57,58)(Bilaga 2). För att sammanställa evidensen av de artiklar som undersökte 

smärta respektive funktion användes därefter de övriga kategorierna i GRADE (Bilaga 1). Detta 

redovisades sedan i tabellform (Tabell 4-7). 



13 
     

Evidensen (Tabell 4 och 6) bedömdes utifrån åtta kategorier; studiekvalité, överensstämmelse, 

överförbarhet, precisa data, publikationsbias, effektstorlek, dos-respons samt förväxlingsfaktorer. 

Av dessa kategorier kunde endast de fyra första nämnda kategorierna värderas för att matcha 

arbetets krav och författarnas kunskaper. Studiekvalitén sammanfattades i ett medianvärde, efter 

granskning av artiklarnas sammanslagna bedömning av bias. Överrensstämmelse bedömdes efter 

granskning av effektstorlek, kontrollgrupper, intervention och populationsstorlek bland alla 

utvalda artiklar. Värdering av överförbarhet skedde beroende på hur artiklarnas metoder kunde 

utföras i Sverige eller inte. Precisa data bedömdes beroende på om studierna hade tillräckligt 

stora populationsgrupper för att kunna få signifikant förbättrat/försämrat resultat. 

Därefter skedde en sammanfattande evidensbedömning i två separata tabeller (Tabell 5 och 7). I 

denna evidensbedömning ingick de sju faktorerna “Effektmått”, “studiedesign”(antal patienter 

och studier), “Medelrisk i standardgrupp(min-max)”, “Relativ risk”, “Absolut effekt per 1000 

patienter”, “Vetenskapligt underlag” och “Kommentarer”. Bland dessa sju faktorer hade 

författarna enbart kunskaper att använda sig av fyra stycken; “Effektmått”, “Studiedesign”, 

“Vetenskapligt underlag” och “Kommentarer”. 

 
 

Etiska överväganden 

Omhändertagandet av alla artiklar i denna studie har utförts utifrån etiska perspektiv. Detta 

innebar att alla utvalda artiklar som ingick i den slutgiltiga observationen, har blivit granskade 

och godkända utifrån en etisk kommitté eller liknande och/eller fått skriftligt godkännande från 

deltagarna i studien. Detta säkerhetsställdes genom att granska etiska överväganden för varje 

studie. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt av denna studie och för att undvika 

författarbias blev alla resultat från de studier som uppfyllde kriterierna och ansågs relevanta, 

inkluderade (58). 
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Resultat 

Effekten av craniocervical flexionsträning som behandling vid 
nacksmärta 

Tio artiklar (59-68) visade att interventionen gav god effekt på nacksmärta, men inte var bättre i 

jämförelse med kontrollgruppen (Tabell 2). Sju artiklar (69-75) visade att effekten av 

interventionen var god och signifikant bättre än kontrollgruppen. 

 
Utav de sju artiklar som visade på god effekt med en signifikant skillnad mot kontrollgruppen 

(69-75) varierade träningsperioderna mellan en dag till tolv veckor. Tre (69,70,72) av de sju 

artiklarna undersökte endast kvinnor, medan de resterande undersökte både kvinnor och män. 

Kontrollgrupperna som användes varierade mellan studierna. Tre artiklar hade kontrollgrupper 

som inte utförde någon träning (69,70,72), i två av studierna fick kontrollgrupperna passiv 

behandling (71,75) och i de sista två studierna utförde patienterna rörlighetsträning respektive 

styrketräning (73,74). 

 
För de tio artiklar som visade positiv effekt men som inte hade en signifikant skillnad mot 

kontrollgruppen (59-68) varierade träningsperioderna mellan två och tio veckor. Tre (60,64,65) 

av de tio artiklarna undersökte endast kvinnor och resterande undersökte både kvinnor och män. 

Kontrollgrupperna som användes varierade mellan studierna. Tre artiklar hade kontrollgrupper 

som utförde styrke- och uthållighetsträning (60,63,67), tre hade proprioception eller 

stabiliseringsträning (64,66,68). Av de fyra sista artiklarna hade två rörlighetsträning (61,62) och 

de andra två styrketräning (65) respektive ingen träning (59). 
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Tabell 2: Modifierad PICO-tabell för alla inkluderade artiklar gällande nacksmärta 
 

Artiklar Population Intervention Control Out- 

come 
Tidsaspekter Sammanfattande 

bedömning av risk 

för bias 

1. 20 st. Craniocervical Ingen träning  2 veckor, varje 15- Medelhög 
Beer, 

Treleaven, 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=10) 
(n=10) + 20e minut 10 

sekunders träning. 
 

Jull (2011). kronisk      
(59) nacksmärta      
2. 58 st. Craniocervical Styrke- och  6 veckor, 10 reps, 10 Låg 

Falla, Jull, 

Russell, 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=48) 
uthållighetsträning 

för nacken (n=10) 
+ 

sekunder  

Vicenzino, kroniska,      
Hodges icke      
(2007). allvarlig      

(60) nacksmärta      
3. 74 st. Craniocervical Rörlighetsträning  Max 4 st. á 30 min Låg 

Griffiths, 

Dziedzic, 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=37) 
för nacken (n=37) + 

behandlingstillfällen/ 

patient inom 6 
 

Waterfield, kronisk    veckor.  
Sim nacksmärta      

(2009).       
(61)       
4. 60 st. Craniocervical Ctrl 1:  10 veckor, två Medelhög 

O’leary, 

Jull, Kim, 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=20) 
Rörlighetsträning 

för nacken (n=20) 
+ 

gånger/dag.  

Uthaikhup, kronisk      
Vicinzino mekanisk  Ctrl 2*:    
(2012). nacksmärta  Uthållighetsträning    

(62)   (n=20)    
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5. 57 st. Craniocervical Styrke- och  6 veckor (uppdelat i Medelhög 
Falla, Jull, 

Hodges 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=28) 
uthållighetsträning 

för nacken (n=29) 
+ 

2v + 4v), 12-15 reps  

(2008). historik av      
(63) kronisk      

 nacksmärta      
6. 58 st. Craniocervical Proprioception eller  6 veckor, 10-20 Medelhög 

Jull, Falla, 

Treleaven, 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=30) 
stabilisationsträning 

för nacken (n=28) 
+ min/dag  

Hodges, kronisk      
Vicenzino nacksmärta      
(2007).       

(64)       
7. 46 st. Craniocervical Styrketräning för  6 veckor, 10 reps. Låg 

Jull, Falla, 

Vicenzino, 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=23) 
nacken (n=23) + 

  

Hodges kronisk      
(2009). nacksmärta      

(65)       
8. 60 st. Craniocervical Proprioception eller  4 veckor, 3 dagar/v. Medelhög 

Celenay, 

Kaya, 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=30) 
stabilisationsträning 

för nacken (n=30) 
+ 

Totalt 12 sessioner.  

Akbayra kronisk,      
(2016). mekanisk      

(66) nacksmärta      
9. 68 st. Craniocervical Styrke- och  6 veckor, 10-20 min Medelhög 

Naz, 

Sarfraz 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=34) 
uthållighetsträning 

för nacken (n=34) 
+ 2 gånger/vecka  

(2012). måttlig      
(67) kronisk      

 nacksmärta      
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10. 28 st. Craniocervical Proprioception eller  8 veckor, totalt 6 st. Medelhög 
Izquierdo, 

Pecos- 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=14) 
stabilisationsträning 

för nacken (n=14) 
+ 

sessioner. 10 reps 

med 10 sek. 
 

Martin, kronisk,      
Girbés, icke-      
Plazo- specifik      

Manzano, nacksmärta      
Caldentey,       

Melús,       
Mariscal,       

Falla       
(2016).       

(68)       
11. 46 st. Craniocervical Ingen träning  8 veckor, uppdelat Låg 

Falla, 

Lindstrom, 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=23) 
(n=23) ++ 6+2 (progrediering). 

Träning 2 gånger/dag 
 

Rechter, kronisk    10-20 min.  
Boudreau, nacksmärta      

Petzke       
(2013).       

(69)       
12. 100 st. Craniocervical Ctrl 1:  12 v, Medelhög 

Borisut, 

Vongsirnav 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=25) 
Ingen träning 

(n=25) 
++ Interventionsgruppen 

Craniocervical 
 

arat, kronisk    flexionsträning  
Vachalathiti nacksmärta  Ctrl 2*: Styrke- och  utförde 10-15 reps  

,   uthållighetsträning  varje dag.  
Sakulsripra   (n=25)    

sert       
(2013).   Ctrl 3*:    

(70)   Kombinerad    
   träningsgrupp    
   (n=25)    



18 
     

13. 18 st. Craniocervical Passiv behandling  1 dag, 1 rep/2 sek Medelhög 
Lluch, 

Schomacher 
volontärer 

med 
flexionsträning 

(n=9) 
(n=9) ++ 

under 3 minuter  

, Gizzi, kronisk      
Petzke, idiopatisk      
Seegar, nacksmärta      
Falla       

(2013).       
(71)       
14. 15 st. Craniocervical Ingen träning (n=8)  8 v. Mätningar vid Medelhög 

Brage, Ris, 

Falla, 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=7) 
 ++ 

baseline, 4 och 12 

månader. 5 sekunder, 
 

Sogaard, kronisk    vila 30 sek.  
Juul- nacksmärta      

Kristensen,       
(2015).       

(72)       

15. 30 st. Craniocervical Styrketräning för  4 veckor, 3ggr/v. 10 Medelhög 
Kim, 

Kwong 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=15) 
nacken (n=15) ++ 

reps per session med 

10-15 sek. 
 

(2016). kronisk      
(73) nacksmärta      
16. 46 st. Craniocervical Ctrl 1:  10 veckor, 35 minuter Medelhög 

Lee, Kim 

(2015). 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=16) 
Rörlighetsträning 

för nacken (n=15) 
++ 3 gånger/vecka  

(74) kronisk      
 nacksmärta  Ctrl 2*:    
   Bröstkorgsmanipula    
   tion samt    
   craniocervical    
   flexionsträning    
   (n=15)    
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17. 145 st. Craniocervical Passiv behandling  6 veckor, två Medelhög 
Chiu, Lam, 

Hedley 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=67) 
(n=78) ++ 

gånger/vecka  

(2005). kronisk      
(75) nacksmärta      

Förklaring av tecken: 

0 = ingen förbättring har skett för interventionen. 

+ = ingen signifikant skillnad i effekt mellan interventionen och kontrollgruppen, men båda ger förbättrade resultat. 

++ = interventionen ger signifikant bättre effekt än kontrollgruppen. 

* = kontrollgrupp som inte tas med i beräkningarna för denna litteraturstudie. 
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Effekten av craniocervical flexionsträning som behandling vid 
nedsatt nackfunktion 

Analys av effekten för craniocervical flexionsträning gällande funktion resulterade i sju artiklar 

som visade signifikant bättre resultat i jämförelse med kontrollgruppen (62,69-71,73-75) tio 

artiklar (59,60,63-65,67,68,72,76) som inte visade det (Tabell 3). 

 
Träningsperioderna varierade mellan en dag och tolv veckor för de sju studier som visade 

signifikant effekt i jämförelse med kontrollgruppen (62,69-71,73-75). Två (69,76) av de sju 

studierna undersökte enbart kvinnor medan resterande undersökte både kvinnor och män. 

Behandlingsåtgärderna för kontrollgrupperna i dessa sju studier var uppdelade i passiv 

behandling (71,75), ingen träning (69,70), rörlighetsträning (62,74) och styrketräning (73). 

 
Träningsperioderna varierade mellan två och åtta veckor för de tio studier som inte visade någon 

signifikant förbättring av effekten i jämförelse med kontrollgruppen (59-61,63-65,67,68,72,76). 

Fem (60,64,65,72,76) av de tio artiklar utan signifikant förbättring av effekten gjordes med enbart 

kvinnor som population. Två artiklar hade en kontrollgrupp som inte utförde någon träning 

(59,72), tre artiklar utförde en kombination av styrke- och uthållighetsträning (60,63,67) och två 

artiklar hade kontrollgrupper som utförde proprioceptions- eller stabilitetsträning (64,68). Av de 

kvarstående tre artiklarna hade två artiklar kontrollgruppen styrketräning (65,76) och en artikel 

rörlighetsträning (61). 

 
Tabell 3: Modifierad PICO-tabell för alla inkluderade artiklar gällande nackfunktion. 

 

Artiklar Population Intervention Control Out- 

come 
Tidsaspekter Sammanfattande 

bedömning av risk 

för bias 

1. 

Beer, 

Treleaven, 

Jull (2011). 

(59) 

20 st. personer 

med kronisk 

nacksmärta 

Craniocervical 

flexionsträning 

(n=10) 

Ingen träning 

(n=10) 
 

+ 

2 veckor, varje 15- 

20e minut 10 

sekunders träning. 

Medelhög 
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2. 

Falla, Jull, 

Russell, 

Vicenzino, 

Hodges 

(2007). 

(60) 

58 st. Craniocervical Styrke- och  6 veckor, 10 reps, 10 Låg 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=48) 
uthållighetsträning 

för nacken 
+ 

sekunder  

kroniska,  (n=10)    
icke      

allvarlig      
nacksmärta      

3. 

Griffiths, 

Dziedzic, 

Waterfield, 

Sim (2009). 

(61) 

74 st. Craniocervical Rörlighetsträning  Max 4 st. á 30 min. Låg 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=37) 
för nacken (n=37) + 

behandlingstillfällen/ 

pat. inom 6 veckor. 
 

kronisk      
nacksmärta      

4. 

O’leary, Jull, 

Kim, 

Uthaikhup, 

Vicinzino 

(2012). 

(62) 

60 st. Craniocervical Ctrl 1:  10 veckor, två Medelhög 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=20) 
Rörlighetsträning 

för nacken (n=20) 
++ gånger/dag.  

kronisk      
mekanisk  Ctrl 2*:    

nacksmärta  Uthållighetsträning    
  (n=20)    

5. 

Falla, Jull, 

Hodges 

(2008). 

(63) 

57 st. Craniocervical Styrke- och  6 veckor Medelhög 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=28) 
uthållighetsträning 

för nacken (n=29) 
+ (delat i 2v + 4v), 12- 

15reps 
 

historik av      
kronisk      

nacksmärta      
6. 

Jull, Falla, 

Treleaven, 

Hodges, 

Vicenzino 

(2007). 

(64) 

58 st. Craniocervical Proprioception eller  6 veckor, 10-20 Medelhög 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=30) 
stabilisationsträning 

för nacken (n=28) 
+ 

min/dag  

kronisk      
nacksmärta      
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7. 

Jull, Falla, 

Vicenzino, 

Hodges 

(2009). 

(65) 

46 st. 

kvinnor 

med 

kronisk 

nacksmärta 

Craniocervical 

flexionsträning 

(n=23) 

Styrketräning för 

nacken (n=23) 
 

+ 

6 veckor, 10 reps. Låg 

8. 

Naz, Sarfraz. 

(2012). 

(67) 

68 st. 

personer 

med 

måttlig 

kronisk 

nacksmärta 

Craniocervical 

flexionsträning 

(n=34) 

Styrke- och 

uthållighetsträning 

för nacken (n=34) 

 
+ 

6 veckor, 10-20 min 

2 gånger/vecka 
Medelhög 

9. 

Izquierdo, 

Pecos- 

Martin, 

Girbés, 

Plazo- 

Manzano, 

Caldentey, 

Melús, 

Mariscal, 

Falla (2016) 

(68) 

28 st. 

personer 

med 

kronisk, 

icke- 

specifik 

nacksmärta 

Craniocervical 

flexionsträning 

(n=14) 

Proprioception eller 

stabilisationsträning 

för nacken (n=14) 

 
+ 

8 veckor. Totalt 6 st. 

sessioner. 10 reps 

med 10 sek. 

Medelhög 

10. 

Falla, 

Lindstrom, 

Rechter, 

Boudreau, 

Petzke (2013). 

(69) 

46 st. 

kvinnor 

med 

kronisk 

nacksmärta 

Craniocervical 

flexionsträning 

(n=23) 

Ingen träning 

(n=23) 
 
++ 

8 veckor, uppdelat 

6+2 (progridering). 

Träning 2 gånger/dag 

10-20 min. 

Låg 
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11. 

Borisut, 

Vongsirnavar 

at, 

Vachalathiti, 

Sakulsriprase 

rt 

(2013). 

(70) 

100 st. Craniocervical Ctrl 1:  12 v, Medelhög 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(25) 
Ingen träning (25) ++ 

Interventionsgruppen 

Craniocervical 
 

kronisk  Ctrl 2*: Styrke- och  flexionsträning  
nacksmärta  uthållighetsträning  utförde 10-15 reps  

  (n=25)  varje dag.  

   
Ctrl 3*: 

   

  Kombinerad    
  träningsgrupp    
  (n=25)    

12. 

Lluch, 

Schomacher, 

Gizzi, Petzke, 

Seegar, Falla 

(2013). 

(71) 

18 st. Craniocervical Passiv behandling  1 dag, 1 rep/2 sek Medelhög 
volontärer 

med 
flexionsträning 

(n=9) 
(n=9) ++ under 3 minuter  

kronisk      
idiopatisk      

nacksmärta      

13. 

Brage, Ris, 

Falla, Sogaar 

d, Juul- 

Kristensen. 

(2015). 

(72) 

15 st. Craniocervical Ingen träning (n=8)  8 veckor, Mätningar Medelhög 
kvinnor 

med 
flexionsträning 

(n=7) 
 + 

vid baseline, 4 och 12 

månader. 5 sek, vila 
 

kronisk    30 sek.  
nacksmärta      

14. 30 st. Craniocervical Styrketräning för  4 veckor, 3ggr/v. Medelhög 
Kim, Kwong 

(2016). 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=15) 
nacken (n=15) ++ 

10reps per session 

med 10-15 sek. 
 

(73) kronisk      
 nacksmärta      
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15. 46 st. Craniocervical Ctrl 1:  10 veckor, 35 minuter Medelhög 
Lee, Kim 

(2015). 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=16) 
Rörlighetsträning 

för nacken (n=15) 
++ 

3 gånger/vecka  

(74) kronisk      
 nacksmärta  Ctrl 2*:    
   Bröstkorgsmanipula    
   tion samt    
   craniocervical    
   flexionsträning    
   (n=15)    

16. 145 st. Craniocervical Passiv behandling  6 veckor, två Medelhög 
Chiu, Lam, 

Hedley 
personer 

med 
flexionsträning 

(n=67) 
(n=78) ++ gånger/vecka  

(2005). kronisk      
(75) nacksmärta      

17. 

O’leary, Jull, 

Kim, 

Vicenzino 

(2007). 

(76) 

50 st. Craniocervical Styrketräning för  6 veckor, 2 Medelhög 
kvinnor 

med mild 
flexionsträning 

(n=27) 
nacken (n=23) + gånger/dag  

kronisk      
nacksmärta      

Förklaring av tecken: 

0 = ingen förbättring har skett för interventionen. 

+ = ingen signifikant skillnad i effekt mellan interventionen och kontrollgruppen, men båda ger förbättrade resultat. 

++ = interventionen ger signifikant bättre effekt än kontrollgruppen. 

* = kontrollgrupp som inte tas med i beräkningarna för denna litteraturstudie. 



25 
     

Evidensen av craniocervical flexionsträning som behandling vid 
nacksmärta 

Resultatet av evidensen för de 17 artiklarna gällande nacksmärta var sammanfattningsvis 

“Begränsat” (Tabell 5) enligt SBU:s evidensskala (Tabell 4) (57). Detta motiverades med att 

flertalet av artiklarna visade tecken på brister i främst kategorierna rapporterings- och 

intressekonfliktsbias, samt gällande blindning av deltagarna i studien. Dessutom hade flertalet av 

artiklarna bristande storlek av populationsgrupper vilket också bidrog till ett avdrag på 

evidensgraderingen. 

 
Tabell 4: Evidensgradering för artiklar som undersöker nacksmärta. 

 

Studier 

Patienter 
Design Studie- 

kvalité 
Överens- 

stämmelse 
Överför- 

barhet 
Precisa 

data 
Publika- 

tionsbias 
Effekt- 

storlek 
Dos- 

respons 
Förväxlings 

-faktorer 

17 st. 

929 st. 
RCT -1* 0** 0*** -1 

**** 
0 0 0 0 

*Bedömning av brister utifrån kategorierna rapportering- och intressekonfliktsbias, samt blindning. 

**Bedömning av skillnader i effektstorlek, kontrollgrupper och populationsstorlek. 

*** Bedömning av tillämpning i Sverige utifrån publikationsland. 

**** Bedömning av analys för populationsstorlek och konfidensintervall(CI). 
 
 

Tabell 5: Sammanfattande resultattabell för effekten av craniocervical flexionsträning vid kronisk nacksmärta. 
 

Effektmått Studiedesign. 

Antal patienter. 

Antal studier. 

Medelrisk Relativ 

risk 
Absolut 

effekt 
Vetenskapligt 

underlag 
Kommentarer 

Nacksmärta RCT. 

929 st. patienter. 

17 st. studier 

0 0 0 ++OO 

Begränsat 
Svagheter i 

studiekvalité (-1) 

och i precisa data 

(-1). 
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Evidensen av craniocervical flexionsträning som behandling vid 
nedsatt  nackfunktion 

Resultatet av evidensen för artiklarna gällande nackfunktion var sammanfattningsvis “Begränsat” 

(Tabell 7) enligt SBU:s evidensskala (Tabell 6) (57). Detta motiverades med att flertalet av 

artiklarna visade tecken på brister i främst kategorierna rapporterings- och intressekonfliktsbias, 

samt gällande blindning av deltagarna i studien. Dessutom hade flertalet av artiklarna bristande 

storlek av populationsgrupper vilket också bidrog till ett avdrag på evidensgraderingen. 

 
Tabell 6: Evidensgradering för artiklar som undersöker nackfunktion. 

 

Studier 

Patienter 
Design Studie- 

kvalité 
Överens- 

stämmelse 
Överför- 

barhet 
Precisa 

data 
Publika- 

tionsbias 
Effekt- 

storlek 
Dos- 

respons 
Förväxlings 

-faktorer 

17 st. 

919 st. 
RCT -1* 0** 0*** - 1 

**** 
0 0 0 0 

*Bedömning av brister utifrån kategorierna rapportering- och intressekonfliktsbias, samt blindning. 

**Bedömning av skillnader i effektstorlek, kontrollgrupper och populationsstorlek. 

*** Bedömning av tillämpning i Sverige utifrån publikationsland. 

**** Bedömning av analys för populationsstorlek och konfidensintervall(CI). 
 
 

Tabell 7: Sammanfattande resultattabell för effekten av craniocervical flexionsträning på funktionen vid kronisk 

nacksmärta. 

Effektmått Studiedesign. Antal 

patienter. Antal 

studier. 

Medelrisk Relativ 

risk 
Absolut 

effekt 
Vetenskapligt 

underlag 
Kommentarer 

Nackfunktion RCT. 

919 st. patienter. 

17 st. studier 

0 0 0 ++OO 

Begränsat 
Svagheter i 

studiekvalité (-1) 

och i precisa data 

(-1). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Fördelar och nackdelar kan ses med metoden i denna studie. Vid val av databaser valdes endast 

de som kunde avgränsa till “randomized controlled trials”. Därmed kan ses en nackdel eftersom 

detta uteslöt databaser med större urval så som Scopus, där eventuellt fler relevanta artiklar 

kunnat finnas. Dessutom gav databasen Svemed+ inga relevanta artiklar och kunde därmed med 

fördel blivit ersatt mot någon annan. Inkluderandet av artiklar som förekom i referenslistor eller 

som hittades genom “citerat av” ger upphov till diskussion då även detta har likväl fördelar som 

nackdelar. Att gå igenom referenslistor på de artiklar som redan var inkluderade samt via “citerat 

av” på databasen Google Scholar gav författarna i studien möjligheten att utöka antalet artiklar. 

Detta innebär dock att det kan vara svårare att göra om studien på exakt likadant sätt. 

 

Vid jämförelse med en systematisk litteraturstudie från 2010 (51) kan ses både likheter och 

skillnader. Båda studierna inkluderade endast RCT artiklar och använde sig inte av se stora 

databaserna Scopus och/eller Google Scholar. Däremot kan skillnader ses i och med att den 

studien endast hittade fyra studier och hade inkluderat artiklar gällande olika typer av smärta så 

som whiplash (51). En fördel som kan ses med den här studien är att definitionen av motorisk 

kontrollträning i form av craniocervical flexionsträning skapar mer tydlighet. Angående att denna 

studie endast undersöker kroniska nackbesvär som inte uppkommit på grund av trauma kan även 

ses en fördel i tydlighet, men dock även en nackdel i att inte undersöka ett bredare spann av 

diagnosområden som craniocervical flexionsträning är verksam inom. Valet att avgränsa endast 

till kronisk nacksmärta var enligt författarna av denna studie nödvändigt för att 

arbetsbelastningen skulle anpassas till uppgiftens storlek (examensarbete på kandidatnivå).  

 

Genom användandet av den modifierade versionen gällande evidensbedömningen har det uppstått 

vissa svårigheter för att på ett korrekt sätt kunna bedöma studiekvalité och evidens. Detta 

eftersom processen av evidensbedömningen inte är fullständigt utförd enligt SBU:s 

standardiserade metod, vilket medför en risk till försämrad kvalité i denna studie. Vid utvärdering 

av evidens använde sig den tidigare publicerade litteraturstudien av PEDro score istället för 

GRADE. Både PEDro scale och GRADE är ifyllningsformulär för att utvärdera evidensnivån 

(77,78). För att få en rättvis bedömning med PEDro scale krävs att den utförs på RCT-studier 
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(77). Eftersom även denna studie är gjord på RCT-studier kan ses ett alternativ i att istället 

använda PEDro scale, då den mallen för evidensgradering eventuellt hade varit mer lätthanterlig 

för att kunna bedöma evidensen på ett mer utförligt sätt. 

 
 
Resultatdiskussion 

Resultatet delades upp i nacksmärta och nackfunktion och redovisades i form av effektmått och 

modifierad evidens. Genom att nackproblematik inkluderar både smärta och dysfunktion (13-17) 

anser författarna detta vara de två huvudområden och därmed mest värdefulla att undersöka. En 

nackdel med denna indelning var att det resulterade i ett högt antal artiklar i respektive grupp då 

majoriteten av artiklarna behandlade både funktion och smärta. Vid en analyseringsprocess för 

evidens kan antalet artiklar spela in på utfallet. De 17 artiklarna som analyserades i denna studie 

kan anses som många. I och med detta höga antal kan det leda till felkällor i form av en större 

spridning bland kvalitén jämfört med vad det slutgiltiga resultatet visar. Därmed kan tänkas att 

medianvärdet i form av det slutgiltiga resultatet inte ger ett helhetsperspektiv. Det är dock svårt 

att veta exakt hur stor påverkan detta har haft, vilket är en nackdel att ta hänsyn till i detta arbete. 

Ett alternativt sätt att redovisa resultatet på hade varit att dela upp det i fler mindre kategorier. 

Detta hade kunnat ökat såväl infallsvinklar på resultatbilden som tydlighet kring artiklarnas 

individuella skillnader. 

 
Modifieringen av tillvägagångssättet för evidensbedömningen i metoden påverkar med högsta 

sannolikhet resultatet. Som tidigare nämnt har ett stort antal kategorier exkluderats av olika 

anledningar. Om dessa kategorier istället hade inkluderats skulle detta med stor sannolikhet ge 

denna studie ett annorlunda resultat. Det hade förmodligen även medfört att evidensen mellan 

indelningarna nacksmärta och nackfunktion varit mer varierad. 
 
Resultatet på en undersökning för effekten av en intervention påverkas i största grad av 

kontrollbehandlingen den jämförs med. I en litteratursammanställning kan därför valet av 

kontrollbehandling för respektive artikel medföra en viktig faktor i uppfattningen av resultatet. 

Då effekten av en intervention jämförs med effekten av en till synes effektfull kontrollbehandling 

kan resultatet bli att interventionen värderas som exempelvis medelhög effekt. Om samma 
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intervention därefter jämförs med en kontrollbehandling med tillsynes mindre effekt kan istället 

interventionen i fråga se mer effektfull ut. 

 
Ett alternativt tankesätt kring detta hade därför varit ett inkluderande av samma 

kontrollbehandlingar, alternativt kontrollbehandlingar som var mer lika varandra. Detta hade 

medfört mer tydlighet kring de respektive artiklarnas resultat samt även bidragit till mindre risk 

för påverkan på det sammanfattande resultatet. 
 
Effekt på nacksmärta vid craniocervical flexionsträning 

Alla de 17 artiklar som utvärderat smärta visar en positiv effekt på nacksmärtan med 

interventionen craniocervical flexionsträning. Av detta kan tänkas att craniocervical 

flexionsträning är ett bra val av behandlingsmetod för att lindra den kroniska nacksmärtan. Dock 

visar endast sju av de 17 artiklarna att behandlingsmetoden har signifikant bättre effekt än 

kontrollgrupperna. Av resultatet för denna effekt kan slutsatsen dras att craniocervical 

flexionsträning har såväl omedelbara positiva effekter på smärta efter en enskild behandling, 

men även kvarstående positiva effekter vid uppföljning efter en behandlingsperiod. Detta 

eftersom träningsperioderna varierar mellan en dag till tolv veckor. Resultatet verkar även vara 

oberoende av könsaspekter på grund av bra könsfördelning mellan artiklarna. 
 
Behandlingarna för kontrollgrupperna bland de artiklarna med ett signifikant förbättrat resultat 

bestod till större delen av ingen träning och/eller passiv behandling. Samtidigt bestod 

kontrollgrupperna i de artiklarna med icke signifikanta gruppskillnader till större delen av aktiva 

behandlingsmetoder. En slutsats av detta kan vara att användandet av aktiva behandlingsmetoder 

i både intervention och kontrollgrupp ger liknande resultat och kan vara en anledning till att 

resultaten i dessa studier inte ger en signifikant förbättring. 
 
Mätmetoderna för att utvärdera smärta skiljer sig mellan artiklarna. Mätmetoderna som användes 

för respektive artikel var: Visual Analog Scale (59,66,68-70,74), Numerical Rating Scale 

(60,64,65,71-73), Neck Disability Index (62,63,67), Verbal Numeric Pain Scale (75) samt Neck 

Pain and Disability Scale (61). Denna spridning mellan artiklarnas mätmetoder kan tänkas ha en 

påverkan på denna studies resultat. Detta då användandet av olika mätmetoder på ett och samma 

område kan resultera i försämrad reliabilitet jämfört med om samma mätmetod hade använts i 

samtliga artiklar (79). 
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Angående den tidigare gjorda litteraturstudien på motorisk kontrollträning som behandling för 

nacksmärta kan en jämförelse av resultatet med denna studie vara intressant att diskutera (51). 

Det finns flera faktorer hos den tidigare gjorda respektive i denna studie som talar både för och 

emot resultatet av effekten. Den tidigare studien kom fram till att motorisk kontrollträning inte 

gav ett signifikant förbättrat resultat jämfört med kontrollgrupper av slaget generella 

styrketräningsövningar men hade signifikant förbättradeffekt jämfört med passiva behandlingar. 

Med detta kan ses brister då slutsatserna dragits trots endast fyra inkluderade artiklar. Trots det 

kan en antydan ses på liknande resultat mellan studierna (51), då fem av sex (69-72,75) bland de 

inkluderade artiklarna i den aktuella studien också antyder samma resultat. 
 
Evidens för Craniocervical flexionsträning vid nacksmärta 

Evidensen för craniocervical flexionsträning gällande nacksmärta resulterade i “Begränsad”. 

Detta var till stor del beroende på de bristande kunskaperna hos författarna som medförde att de 

faktorer som kunde gett positiv påverkan inte kunde bedömas (Tabell 3). Om 

evidensbedömningen ändå resulterat i “Begränsad” även med den standardiserade modellen av 

SBU:s GRADE, kan orsakerna till detta variera. En av orsakerna kan vara att det oftast är svårt 

att blinda utförarna av testerna, testpersonerna samt författarna av studien vid denna typ av 

studie. Dessutom kan det finnas svårigheter med att exakt bedöma författarnas intressekonflikter, 

då det ibland förekommer produkter som är framtagna av författarna och är kopplade till 

forskningen. Detta kan potentiellt ge dessa författare ett ekonomiskt intresse av forskningen och 

därmed påverka resultatet. 
 
Gällande rapporteringsbias är även detta något som förmodligen inte hade skiljt sig vid ett 

användande av den standardiserade metoden. Detta på grund av att trots att det finns ett krav på 

att ha ett protokoll innan utförd studie, så efterföljs det sällan. På samma sätt hade inte faktorerna 

överförbarhet och överensstämmelse varit förändrade. Detta på grund av att de mätmetoder och 

träningsinstrument som använts i studierna även hade kunnat utföras i Sverige (överförbarhet). 

Samt att trots att kontrollgrupper, effektstorlek, och populationsstorlekarna skiljer sig mellan 

studierna så hade detta med stor sannolikhet inte haft någon påverkan på evidensen 

(överensstämmelse). Precisa data var mycket varierande mellan alla studier gällande 

populationsstorlek och konfidensintervall, men var övervägande negativ och därför fick denna 

faktor ett avdrag i det sammanfattande resultatet. 
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Effekt på nackfunktion vid Cranicervical flexionsträning 

Gällande artiklarna som mätte funktion kan man sammanfattningsvis konstatera att längden på 

träningsperioderna varierade kraftigt i både gruppen med icke signifikant resultat och i den 

gruppen som hade signifikant resultat (59-65,67-76). Av detta kan slutsatsen dras att resultatet 

inte är beroende av tiden för träningsperioden. På samma sätt verkar inte heller resultatet vara 

beroende av könsaspekter, då även denna kategori varierade mellan män och kvinnor i båda 

grupperna. Slutligen bestod kontrollbehandlingarna hos den gruppen med signifikant förbättrat 

resultat till större delen av passiva behandlingsmetoder medan gruppen med icke signifikant 

förbättrat resultat bestod av aktiva behandlingsmetoder. Av detta kan tänkas att de aktiva 

behandlingsmetoderna är mer lik interventionen och ger därför inte ett signifikant förbättrat 

resultat. Till skillnad från när craniocervical flexionsträning jämförs med passiva 

behandlingsmetoder då behandlingsmetoderna skiljer sig mer och då ger en större förbättring av 

effekten. 
 
Den definitionen av nackfunktion, och i förlängningen nedsatt nackfunktion, som denna studie 

syftar till är generell funktion. Vidare finns mer specifika dysfunktioner t.ex. nedsatt styrka 

(dynamisk eller isometrisk), nedsatt kontroll och nedsatt rörlighet (13-17). Dessa typer av 

inriktningar inom den nedsatta funktionen hade varit av värde att undersöka närmare, för att 

kunna utvärdera om olika interventioner påverkar funktion på olika sätt. 
 
En annan anledning till att det kan finnas spridning i resultatet av craniocervical flexionsträning 

som behandlingsmetod kan vara att utvärderingsmetoderna gällande funktion varierar mellan 

artiklarna. Några artiklar i denna studie har använt en kombination av skattningsskalor och 

funktionstester (68,72-74). Andra har valt att enbart använda sig av antingen skattningsskalor till 

exempel Neck Disability Index eller Patient Specific Functional Scale (59,60,63-67,69,70,75) 

eller funktionstester som Cranio-Cervical Flexion Test, Head Tilt Angel, Maximal Voluntary 

Contraction med flera (62,71,76). 
 
Evidens för Craniocervical flexionsträning för funktion 

Evidensen för craniocervical flexionsträning gällande nackfunktion resulterade i “Begränsad” och 

går att diskuteras på samma vis som diskussionen kring nacksmärta. Även här kan man se 

kopplingen mellan författarnas kunskaper och den slutgiltliga bedömningen, då metoden för 

bedömningen var densamma. 
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I en jämförelse med en nyligen publicerad Cochrane review (47) så kan man se likheter gällande 

styrkan för evidens och effekten av motorisk kontrollträning. Denna Cochrane review presenterar 

liksom den aktuella studien ett resultat som tyder på att motorisk kontrollträning har en begränsad 

effekt på funktion samt att evidensen för detta är låg eller begränsad. Dock handlar denna 

Cochrane review om patienter med kronisk lumbalsmärta, vilket kan innebära felaktigheter vid 

jämförelse med den aktuella studien (47). 

 
Klinisk implikation 

Vid applicering av resultatet i denna studie på det kliniska arbetet som fysioterapeut finns ett 

positivt värde i att använda craniocervical flexionsträning som behandlingsmetod. Detta då 

denna behandlingsmetod har ett övervägande positivt resultat av både lindring för smärta men 

även på förbättring av funktionen i nacken. Dock så kan evidensen endast ses som “Begränsad” 

vilket kan tänkas dra ner attraktiviteten för användandet i kliniska sammanhang (54). Denna 

studies resultat kan ge utövare inom professionen fysioterapi en vägledning i förståelsen för det 

vetenskapliga stödet för användandet av craniocervical flexionsträning vid nacksmärta. Samt 

även leda till framtida fortskridande diskussioner kring positiva och negativa aspekter kring det 

vetenskapliga stödet för craniocervical flexionsträning. 
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Konklusion 
Slutsatsen av studien antyder att craniocervical flexionsträning har viss positiv effekt vid 

behandling av nackbesvär, samt att evidensen för detta har sammanfattats som begränsad. Brister 

i evidensgraderingen har eventuellt medfört en ökad risk för felaktigheter i studiens slutgiltiga 

resultat. Dessutom kan skillnader i de inkluderade studiernas kontrollgrupper påverkat resultatet 

av effekten, beroende på användandet av aktiv respektive passiv behandlingsform. Därmed krävs 

fortsatt forskning inom området för att tydligare fastställa det vetenskapliga underlaget. 
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Bilaga 1 
Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. 



 

 
 
 

Mall för kvalitetsgranskning av 
randomiserade studier 

 
 
 
 

reviderad 2014 
 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för syste- 
matiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla 
inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse 
(B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–respons- 
samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). 

 

Författare:     År:     Artikelnummer:      
 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet 
”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

 
 

 

 

       
 
 
 

 

 
 
 

h 
 
 
 
 

       
 

       

 
 
 
 
 

h 
 
 

 

Rensa formuläret 

A. Granskning av studiens begränsningar – 
eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

A1. Selektionsbias     

a)   Användes en lämplig randomiseringsmetod?     

b) Om studien har använt någon form av begräns- ning 
i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 
minimisering), är skälen till detta adekvata? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

c) Var grupperna sammansatta på 
ett tillräckligt likartat sätt? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje- 
variabler, har det skett på ett adekvat sätt? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kommentarer:     

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg / Medel ög / Hög  

     
A2. Behandlingsbias     

a) Var studiedeltagarna blindade?     

b)   Var behandlare/prövare blindade?     

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 
enligt  tillförlitlig dokumentation? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats 
på samma sätt bortsett från interventionen? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kommentarer:     

Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg / Medel ög / Hög  
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A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

 
 
 
 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten 
blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 
med validerade mätmetoder? 

f) ) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för 
rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 
lämplig för den fråga som är föremål för studien? 

Kommentarer: 

 
 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 
förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 
förhållande till storleken på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 
mellan de som avbryter sitt deltagande 
och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen 
av bortfallet adekvat? 

Kommentarer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Bedömning av risk för bortfallsbias: Låg / Medelhög / Hög 

Bedömning av risk för bedömningsbias: Låg / Medelhög / Hög 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

f ) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 



 

A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt 

A5. Rapporteringsbias 

 
 
 
 

a) Har studien följt ett i förväg 
publicerat studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som 
var primära respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 
utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer 
på ett systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som 
angivits i förväg i studieprotokollet? 

Kommentarer: 

 
 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind- 
ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 
resultat har påverkats av intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 
finansiering, låg eller obefintlig risk att 
studien har påverkats av en finansiär 
med ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 
annan form av intressekonflikt (t ex att 
författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 
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Bedömning av risk för intressekonfliktbias: Låg / Medelhög / Hög 

Bedömning av risk för rapporteringsbias: Låg / Medelhög / Hög 

f ) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

A6. Intressekonfliktbias 



 

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias): Låg / Medelhög / Hög 

 
A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

ej angivet 

ej angivet 

ej angivet 

ej angivet 

ej angivet 

ej angivet 

 
 
 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 
 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 

 

a) Överensstämmer sammanhanget och 
kontrollgruppens villkor med den situation 
som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser? 

b) Är den inkluderade studiepopulationen 
tillräckligt lik den population som SBU-/ 
HTA-rapportens slutsatser avser? 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 
som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser? 

Kommentarer: 

 
 
 

 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 
inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 

Kommentarer: 
 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
 

 
 
 
 
 
 

2:4 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Bedömning av brister i överförbarhet: Inga / Vissa / Stora 

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) Låg Medelhög Hög 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna 

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

E. Granskning av publikationsbias 



 

 
Kommentar: 

 
 

 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 
mellan exponering och utfall? 

Kommentar: 
 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
 

 
 

Mall för kvalitetsgranskning av 
randomiserade studier: förklaringar 
Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag med vars hjälp man kan 
bedöma risken för att ett givet utfall man skattat i en studie systematiskt snedvridits 
(bias) under forskningsarbetet. Konsekvensen av detta är att utfallet antingen under- 
skattas eller överskattas jämfört med ett ”sant” utfall. Även utfallets riktning kan ha 
missbedömts. 

 
Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att disku- tera 
hur stor risken är att skattade utfall i en enskild studie är systematiskt snedvridna. Någon 
algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte. När det gäller 
bedömningsbias (A3) och bortfallsbias (A4) behöver granskningen ske per utfallsmått 
eftersom kvalitetsbrister/bias kan skilja sig för olika utfallsmått. 

 
För att resultaten ska kunna användas för evidensgradering enligt GRADE krävs ytter- 
ligare information i form av sammanställningar på syntesnivå, alltså sammanvägning 
om fler än en studie finns. I vissa fall kan sammanställningar endast ske på syntesnivå, 
till exempel bristande samstämmighet (inconsistency), precision och  publikationsbias. 
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a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? 

F. Granskning av effektstorlek Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt 

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga  confounders 



 

Bilaga 2 
SBU:s fyrgradiga evidensskala 
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