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Abstrakt 

Bakgrund: Smärta som lokaliseras till ländryggen drabbar upp till 80% av alla människor någon gång 

under livet och är således ett stort problem för både individ och samhälle. Manuell terapi (MT) och 

olika typer av träningsinterventioner (TI) är två vanligt förekommande behandlingar som 

fysioterapeuter världen över använder sig av. Långtidseffekten av manuell terapi är ett relativt 

outforskat område vilket denna litteraturstudie hoppas kunna bidra med ny kunskap till. 

Syfte: Att undersöka och sammanställa manuella terapiers långtidseffekter på ospecifik 

ländryggssmärta (LBP) i jämförelse mot olika träningsinterventioner. Kvalitetsgranska inkluderade 

studier med PEDro samt bedöma tillförlitligheten med GRADEstud. 

Metod: Genomförande av en systematisk litteraturöversikt genom formulering av PICO. Systematisk 

sökning i databaserna Pubmed och PEDro. Totalt inkluderades 7 studier som kvalitetsbedömdes med 

PEDro och granskades med GRADEstud för bedömning av resultatens tillförlitlighet. 

Resultat: Kvaliteten enligt PEDro varierade mellan medelgod och hög. Samtliga studier observerade 

positiva effekter av både manuell terapi och träningsinterventioner. 5 av 7 studier fann en signifikant 

skillnad vid kortidsuppföljning och 2 av 3 studier fann signifikanta långtidseffekter. Den 

sammanvägda tillförlitligheten till resultatet enligt GRADEstud ansågs vara av mycket låg (+) till låg 

(++) kvalitet. 

Slutsats: Resultatet i studien pekar på att både MT och TI kan ha positiva effekter gällande 

smärtlindring på både kort och lång sikt med svag evidens. Mer högkvalitativ och homogen forskning 

behövs inom området innan tydliga och välgrundade rekommendationer kan göras. 

 

Nyckelord: Low back pain, Manual therapy, Exercise, Physiotherapy, Long-term effects 

  



  

   

Abstract 

Background: Low back pain (LBP) affects up towards 80% of people during their life and constitute 

a problem for both the individual and society. Manual therapy (MT) and different exercise 

interventions are two common interventions used by physiotherapists. The long-term effect of manual 

therapy is a rather unstudied area, which this study aims to contribute to with new information. 

Objective: To research and compile manual therapy’s long-term effects on non-specific low back pain 

compared to different types of exercise interventions. Also examine the quality of included studies 

using PEDro and to assess the reliability using GRADEstud. 

Method: This systematic review implemented and structured questions according to PICO. A 

systematic search through two databases, Pubmed and PEDro. A total of 7 studies where included 

whose quality was assessed using PEDro. GRADEstud was used to assess the reliability. 

Results: The quality of the studies ranged through average to high quality. All studies observed 

positive effects of both manual therapy and exercise interventions. 5 out of 7 studies found significant 

differences on short-term outcomes while 2 out of 3 found significant long-term differences. The 

reliability was considered low (++) to very low (+). 

Conclusion: The result of this systematic review indicates that both manual therapy and exercise 

interventions can produce positive effects on pain in short and long-term outcomes with low quality 

evidence. More high-quality evidence and homogenous research is needed on this area before any 

clear or well-grounded recommendations can be made. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Inledning 

Smärta som lokaliseras till ländryggen är ett stort problem i världen (1). Rapporter visar på att 

upp till 80% av alla människor någon gång under livet drabbas av ländryggssmärta, som i 

engelsk litteratur ofta benämns low back pain (LBP) (2). LBP är i 90-95% av fallen ospecifik 

vilket betyder att den exakta orsaken till smärtan är okänd (3). Akuta och framför allt 

långvariga smärttillstånd i ryggen har stora ekonomiska följder för både samhället och 

individen. Manuell terapi (MT) är idag en vedertagen behandlingsmetod att behandla 

människor med LPB (4), men dess långtidseffekter på smärta över tid är osäkra vilket denna 

litteraturstudie syftar till att undersöka. Det vill säga spannet efter studiens avslutande 

behandling till sista uppföljningstillfället (5,6). 

1.2 Prevalens och konsekvenser av LBP 

Ryggsmärta är ett växande problem världen över där LBP är en av dom 

funktionsnedsättningar som människor lever längst med under en livstid (7). LBP definieras 

efter smärtans lokalisation som är mellan det nedre revbenet och glutealvecken, med eller 

utan bensmärta (8).  

LBP påverkar bland annat individens livskvalitet, nedsättning av funktion och arbetsförmåga 

(2). Prevalensen för att drabbas är högre ju äldre vi blir och är vanligast mellan 80-89 år (9). 

Förekomsten är större hos kvinnor än män och människor i höginkomstländer har större risk 

för att utveckla LBP (3). Faktorer som påverkar att smärtan ska bli långvarig har visats sig 

vara tidigare smärtepisoder, hög smärtintensitet, episodernas frekvens och duration. Även 

sociodemografiska faktorer, hög ålder, kvinnligt kön, typ av yrke eller utbildning, hög 

arbetslöshet, samt att vara ensamboende är andra faktorer som också setts ha betydelse (5). 

1.2.1 Ryggradens anatomi och ländryggssmärta  

 

Ryggraden det vill säga columna vertebralis går från huvudet ned till svanskotan och består av 

totalt 33 kotor. Ryggraden är uppdelad i fem olika segment; cervikal, thorakal, lumbal, sakral 

och coccyx. Kotornas uppgift är att skydda ryggmärgen, samt att vara ursprung eller fäste till 

lokala eller globala muskler för att stabilisera samt ge kraft och rörelse. Mellan varje kota 



 

 2  
  

finns det en elastisk disk som har till syfte att fungera som en stötdämpare och att ta upp 

energi som uppstår (10).  

Ländryggen som är det lumbala segmentet av ryggraden är lokaliserad i nedre delen av 

ryggen och består av fem kotor (L1-L5). Lumbala segmentets kotor är störst av de olika 

segmenten i ryggraden vilket bidrar till att det utsätts för mycket belastning. Lumbalryggen är 

tillsammans med det cervikala segmentet den rörligaste delen i ryggraden. När lumbalryggen 

både är ett rörligt segment och dessutom utsätts för stora belastningar uppkommer ofta besvär 

i detta område, i form av LBP. Vilket är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker 

vård idag (3,8,10). 

1.2.2 Smärta 

Smärta är mångfacetterat och enligt den moderna forskningen visar det att människans 

smärtsystem är starkt integrerat med biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Smärta är 

alltså inte enbart en vävnadsskada utan beror även på den psykologiska erfarenheten. 

Psykologiska faktorer och beteendefaktorer såsom depression, rörelserädsla, 

undvikandebeteende och katastroftankar har stor betydelse för prognosen av smärtan (11). 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som:  ”En 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med befintlig eller möjlig 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (12). 

Smärta kan delas in i olika tidsintervall och kan beskrivas som antingen akut eller långvarig 

smärta. Där akut smärta ska försvinna inom 0-3 månader för att kunna definieras till denna 

grupp (12,13). I vissa fall utvecklas den akuta smärtan till långvarig smärta, och många 

personer får ofta bakslag genom att smärtan återkommer i flera episoder med en ökad 

smärtintensitet (14). Den långvariga smärtan definieras enligt: “smärta i mer än tre månader 

och kan delas in i nociceptiv-, neuropatisk- och nociplastisk smärta” beroende på smärtans 

ursprung (12). 

 

LBP kan yttra sig på många olika sätt samt bero på många orsaker. Därför beskrivs LBP som 

ett symtom och inte som en sjukdom. LBP kan delas in tre olika typer av symtom, som kan 

förekomma självständigt eller samtidigt;  

• Lumbago: smärta som finns mellan de nedersta revbenen och glutealvecken. Smärtan 

kan även stråla ned på baksida låret. 
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• Ischias: smärta som påverkar innervationsområde för nervus ischiaducus. Har ofta en 

påverkan på både motorik och sensorik ut i benet. 

• Neurogen claudicatio: smärta som påverkar innervationsområde för n.ischiaducus eller 

n.femoralis och kan påverka motorik och sensorik. Smärtan triggas av fysisk aktivitet 

samt olika kroppspositioner men smärtan avtar vid vila och förändrad kroppsposition 

(15). 

LBP delas också in i kategorierna specifik eller ospecifik smärta för att tydligare skilja dem 

åt. Den ospecifika LBP utgör 90–95 % av alla fall och diagnosen sätts när det inte finns någon 

patologisk orsak bakom smärtan. Medan vid specifik LBP finns det en patologisk orsak 

bakom, som exempelvis ett diskbråck eller spinal stenos (3).  

 

Smärtskattningar är ett vanligt verktyg inom hälso-sjukvården och används både för att 

uppskatta smärtintensitet och som ett utvärderingsverktyg för att se om en behandling gett 

effekt eller ej. Två vanligt förekommande skalor är “Visual analog scale” (VAS) och 

“Numeric pain rating scale” (NRS), där man använder skalan 0–10 eller 0–100. 0 

symboliserar ingen smärta alls och 10 eller 100 motsvarar värsta tänkbara smärta (16). 

 

1.3 Behandlingar mot ländryggssmärta 

Listan på behandlingar mot LBP kan göras lång, alla med varierande evidens och förekomst 

av nyttjande. Konservativa interventioner är vanliga såsom läkemedel, olika typer av 

träningsinterventioner (TI), manuell terapi (MT), ryggskola eller massage (2,5,17). Vid mer 

allvarliga ländryggsproblem som till exempel diskbråck kan kirurgi bli aktuellt (2).  

Psykologiska behandlingsmetoder kan vara till hjälp som till exempel kognitiv beteendeterapi 

där fokus ligger på beteendeförändringar (2,5,17). I enskilda och svåra fall kan ett 

multimodalt rehabiliteringsteam vara till hjälp. Där behandlingen utförts i samarbete mellan 

olika professioner med en kombination av ett flertal insatser (2,5,17).  

I en SBU rapport (2) från 2000 anges att effekten av de konservativa behandlingarna är olika 

beroende på vilken typ av intervention och om smärtan är akut eller långvarig. Vissa 

behandlingar som till exempel läkemedel har stark evidens vid akut LBP men har samtidigt 

risk för allvarliga biverkningar. Andra behandlingar som ryggskola har begränsad evidens för 

både akut och långvarig smärta. Vid diskbråck har kirurgi visat stark evidens hos patienter 

med kraftig lumbal rotsmärta. Kognitiv beteendeterapi har visat stark evidens gällande 

minskade besvär vid långvarig LBP, till skillnad från akut smärta där ingen evidens finns (2). 
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Till primärvården där många fysioterapeuter är aktiva, kommer majoriteten av patienter som 

besväras av LBP. Två vanligt förekommande fysioterapeutiska behandlingar är manuell terapi 

(MT) och olika typer av träningsinterventioner (TI) (18,19).  

1.3.1 Träningsinterventioner och evidensläget 

Inom professionen fysioterapi arbetar fysioterapeuten för att bidra till patientens hälsa, minska 

lidande, samt bibehålla eller återvinna bästa rörelseförmåga och rörelsebeteende (20). Några 

vanligt förekommande TI som en fysioterapeut använder sig av är bland annat motoriska 

kontrollövningar, stabilisationsträning och styrketräning (21,22). 

En Cochrane översikt från 2021 (21) visade att det finns måttlig evidens för att TI har små 

effekter på smärta vid långvarig ospecifik LBP. Vid akut ospecifik LBP visar en Cochrane 

översikt från 2005 (22) att TI har lika effekt som vid ingen behandling eller som vid andra 

konservativa behandlingar. Sammanfattningsvis tycks träning som behandling mot LBP visa 

på blandade effekter på både akut och långvarig smärta. Samtidigt kan andra generella 

positiva effekter såsom, minskad självupplevd begränsning av nedsatt fysisk funktion ses. 

Dock visar studierna en bristande heterogeniteten vilket gör det svårt att sammanställa 

studiernas resultat till ett sammanvägt resultat med god evidens. Utöver detta är forskningen 

kring vilken TI som är den mest effektiva fortfarande oklar (23). 

1.4 Manuell terapi och evidensläget 

Manuell terapi eller manuell behandling, kan ses som samlingsbegrepp för många olika 

behandlingar och tekniker vars syfte är att åstadkomma en normal ledfunktion, 

rörelseförmåga, stabilitet och kanske mest vanligast en smärtlindrande effekt (24). Exakt hur 

detta sker är inte helt klarlagt men teorier som cirkulerar är att manuell terapi aktiverar det 

centrala nervsystemet och kan på så vis ge effekter i form av ökad cirkulation i lokala 

vävnader och aktivering av smärtmodulerande system (25,26). Teknikerna som används för 

att åstadkomma detta varierar men några vanliga metoder är mobilisering, 

mjukdelsbehandling/massage (ökad cirkulation), manipulation (återskapa ledfunktion och 

normalisera ligament, muskler och nerver), muskeltöjning (ökat rörelseomfång), traktion 

(dekompression av inklämd vävnad) (2). Med dessa tekniker syftar terapeuten till att påverka 

leder, ledstrukturer, nerv- och muskelvävnader genom att applicera kraft, hastighet och rörelse 

med hjälp av sina händer (2). Författarna till den här litteraturstudien har valt att fokusera på 

två MT tekniker vilket är mobilisation och manipulation, vilket benämns som MT.   

Mobilisation definierar författarna som en passiv eller aktiv töjning av led och 
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omkringliggande mjukdelar, som även kan innefatta andra tekniker så som 

mjukdelsbehandling och stretching där syftet är desamma. Manipulation definieras enligt 

författarna som ett passivt tryck, drag eller rotation på en led kombinerat med en stöt av hög 

hastighet och låg amplitud som utförs av behandlaren. MT är en populär intervention hos 

patienter med muskuloskeletala problem och används flitigt av flertalet professioner där 

ibland fysioterapeuter (18). Med detta som bakgrund borde MT ha god evidens. 

 

Men enligt en Cochrane översikt från år 2012 (27), var slutsatsen att MT ej var mer effektivt 

än placebo på att behandla patienter med akut LBP. Dessa resultat hade dock låg till väldigt 

låg tillförlitlighet. MT verkade inte vara mer effektiv än andra rekommenderade 

interventioner i denna studie. I en annan metaanalys från år (2017) av Gomes-Neto M et al. 

(28), ansåg författarna att både MT och TI kunde rekommenderas till patienter med LBP. Hur 

upplägget på interventionerna bäst ska läggas upp var dock oklart. Vidare bekräftades det i en 

studie av Rubinstein SM et al. (6) att MT med moderat evidens visade liknande effekt som 

andra rekommenderade behandlingar av patienter med långvarig LBP vid både 1 och 12 

månaders uppföljning. 

 

Avslutningsvis i en översiktsstudie av Coulter et al. (29) med fokus på långvarig LBP där MT 

delades i två kategorier. En grupp som behandlades med tryckkraft (manipulation) och en 

annan grupp som inte använde någon tryckkraft (mobilisation). Manipulation visade sig 

kunna producera låg till måttlig reduktion av smärta jämfört med andra aktiva interventioner 

som till exempel träning. Medan mobilisation hade minimal effekt på samma utfallsmått, 

dock med moderat evidens (29). 

 

Sammanfattningsvis tycks många studier endast hitta små till moderata effekter av MT vid 

både akut och långvarig LBP, varav kvaliteten på evidensen varierar alltifrån väldigt låg till 

moderat. En röd tråd genom de flesta studier är att heterogeniteten i studiernas upplägg gör 

det svårt att dra några slutsatser av deras resultat. Samtidigt som det i dagsläget inte råder 

konsensus kring vilka exakta verkningsmekanismer som styr dom smärtlindrande effekterna 

vid MT. Detta gör att det blir svårt att identifiera en population som eventuellt skulle gynnas 

bäst. Dessutom skiljer sig dom kliniska riktlinjerna åt runt om i världen gällande behandling 

av LBP, vilket skulle kunna tyda på att forskningsresultaten är blandade och motstridiga. 

Vilket i sin tur yttrar sig i att olika behandlingsinterventioner rekommenderas (6,25–29).  
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1.5 Problemformulering 

Fysioterapeuter har en viktig roll i att behandla patienter med LBP, där MT och olika typer av 

TI utgör två vanligt förekommande fysioterapeutiska behandlingar (18,19). Samtidigt som 

ryggsmärta är ett växande problem världen över och där LBP tillhör en av dom 

funktionsnedsättningar som människor lever längst med under en livstid. Detta kan orsaka 

stora konsekvenser för både individ och samhälle (2,5,7). Evidensen kring MT smärtlindrande 

långtidseffekter tycks både vara blandad och motstridig med små till moderata effekter på 

både akut och långvarig smärta. Vidare har heterogeniteten av upplägget på studierna målats 

upp som ett återkommande problem och i kombination med oklara verkningsmekanismer blir 

det svårt att uttala sig om MT nytta och effekt (6,25–29). Samtidigt har olika TI visat på små 

till inga smärtlindrande effekter vid akut och långvarig LBP. Dessutom är det oklart vilken 

träning som ger bäst effekt på både kort- och långsikt (21–23). Det är därför av stor vikt att 

identifiera behandlingar som har god långtidseffekt på smärtlindring vid LBP. Detta för att 

minimera risken att smärtan blir långvarig och att säkerställa att fysioterapeuter erbjuder 

behandlingar som grundas på bästa tillgängliga forskning och klinisk beprövad erfarenhet 

(2,5,17).  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att sammanställa litteraturen gällande långtidseffekten av manuell 

terapi i jämförelse mot träningsinterventioner på ospecifik ländryggssmärta hos en vuxen 

population. Samtliga inkluderade studiers evidens ska också kvalitetsgranskas enligt PEDro 

och GRADEstud.  

 

2.1 Frågeställningar: 

 
1. Vilken kvalitet, granskat med PEDro, har studier som jämför manuell terapi mot 

träningsinterventioner för att utvärdera smärtintensitet hos en vuxen population med 

ospecifik ländryggssmärta. 

 

2. Vilken långtidseffekt har manuell terapi på smärtintensitet jämfört mot 

träningsinterventioner, hos en vuxen population med ospecifik ländryggssmärta 
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mellan avslutad behandling och till sista uppföljningstillfället. Enligt VAS/NRS eller 

liknande utfallsmått vars syfte är att mäta smärtintensitet 

 

3. Vilken tillförlitlighet har resultatsammanvägningen av manuell terapi jämfört mot 

träningsinterventioner hos en vuxen population med ospecifik ländryggssmärta mellan 

avslutad behandling och till sista uppföljningstillfället, granskat med GRADEstud. 

 

3. Metod 

3.1 Design 

En litteraturöversikt med inkluderande vetenskapliga studier av randomiserad kontrollstudie 

design (RCT) som behandlar långtidseffekterna på smärta när manuell terapi jämförs mot 

träningsinterventioner. Eftersom syftet med studien var att sammanställa det vetenskapliga 

underlaget ansågs en systematisk litteraturstudie vara mest lämpad för uppgiften (30). 

 

3.2 Urval 

Sökningen utfördes i databaserna Pubmed och PEDro, Pubmed är en stor medicinsk databas 

medan PEDro är en fysioterapeutisk nischad databas. PICO användes för att forma 

litteraturstudien tillsammans med inklusion- och exklusionskriterier, se tabell 1: 

P(opulation) = Vuxna (>18) med ospecifik LBP.   

I(ntervention) = Manuell manipulation som antingen förekommer enskilt eller kombinerat 

med mobilisation som syftar till att åstadkomma en normal ledfunktion, rörelseförmåga, 

stabilitet och effekt på smärtintensitet.  

C(omparison) = Träningsinterventioner. 

O(utcome) = Långtidseffekten på smärtintensitet mätt vid baslinje och vid avslutad 

behandling samt till sista uppföljningstillfället. Mätt med VAS, eller liknande skala vars syfte 

är att mäta smärtintensitet.  

 

Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
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Vetenskapligt granskade (peer-reviewed) artiklar och ska 

finnas att tillgå i full-text 

Studier som använder deltagare under 18 

år 

Studier publicerade från 2013 och framåt Artiklar som inkluderar deltagare med 

specifik LBP 

Studierna är skrivna på antingen engelska eller svenska  
 

Studierna ska vara av RCT design 
 

Artiklar som undersöker ospecifik LBP 
 

 

3.3 Genomförande 

Den 20:e Juni 2022 genomförde författarna tillsammans med bibliotekarie vid Uppsala 

universitet en preliminär litteratursökning. Tillsammans togs en söktråd fram med MeSH-

termer och specifika termer för titel/abstrakt som matchade litteraturstudiens PICO. Den 

gällande litteratursökningen utfördes sedan mellan 1 juli - 7 september 2022 i databaserna 

PubMed och PEDro. Författarna granskade och valde enskilt ut studierna i databaserna utifrån 

litteraturstudiens PICO, samt inklusions- och exklusionskriterierna. De studier som författarna 

hade gemensamt och de studier som skiljdes åt diskuterades till konsensus nådes för att sedan 

inkluderas i litteraturstudien.  

Första sökningen utfördes i databasen PubMed, se bilaga 3. Sökningen gav 257 studier med 

RCT och årtal 2013 som filter. Andra sökningen utfördes i PEDro, se bilaga 3. Sökningen gav 

30 studier med RCT som filter. Av dessa studier var det tre dubbletter från den tidigare 

sökningen. De båda sökningarna resulterade i totalt 284 studier där titlar och abstracts lästes. 

261 studier hade en irrelevant titel eller abstrakt vilket gjorde att de exkluderades. 23 studier 

granskades i fulltext, varav 16 hade en irrelevant intervention. Sju studier blev inkluderade i 

litteraturstudien, se figur 1.  
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Figur 1: flödesschema för litteraturstudie 

3.4 Databearbetning 

Litteraturstudiens inkluderade studier kvalitetsgranskades med PEDro skalan, se tabell 2. 

PEDro skalan är ett kvalitetsverktyg där man granskar och bedömer studiernas kvalitet utifrån 

11 kriterier och sedan poängsätts utifrån hur många kriterier som uppfylls. 0-3 poäng = låg 

kvalitet, 4-5 poäng = måttlig kvalitet, 6-10 poäng = hög kvalitet (31).  De utvalda studierna 

granskades först enskilt av båda författarna och diskuterades sedan gemensamt. Om olikheter 

låg i poängsättningen diskuterades en lämplig poängsättning fram till att konsensus uppnåtts. 

Enligt PEDro tas första kriteriet elgibility criteria bort i den totala poängen varpå max-

poängen kan bli 10 poäng. (31). Studiernas resultat granskades först enskilt och sedan 

tillsammans för att minska risken för felrapportering. Resultaten summerades sedan i tabell 3. 

Sammanvägning av resultatets tillförlitlighet bedömdes med GRADEstud, se bilaga 2 där 

studier med hög kvalitet (6-10 poäng) får sammanvägas. GRADEstud är en förenklad 

variation av GRADE där tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet bedöms utifrån tre 

olika kategorier, samstämmighet, precision och överförbarhet (32,33). 
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3.5 Etiska överväganden 

De inkluderade studierna var etisk godkända och granskades utan egna värderingar och 

citerades sanningsenligt. Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt för att minska risken för 

snedvridning. Studiens författare är medvetna om att litteraturstudiens interventioner kan 

orsaka smärta och obehag för inkluderade patienter. Dock bedömdes den potentiella nyttan 

och kunskapen som litteraturstudien syftar till att bidra med, överväga de potentiella riskerna 

som finns med interventionerna. En granskning av litteraturstudier ger inget nytt obehag för 

studiedeltagare men kan i stället bidra till att sammanväga kunskap inom valt område. 

Användningen för denna litteraturstudie är att fysioterapeuter kan få en större kunskap om 

vilken forskning som finns för MT och TI vid behandling av ospecifik LBP.  

4 Resultat 

4.1 Sammanfattning av inkluderande studier 

 
Totalt inkluderades sju studier efter fullgranskning som redovisas i tabell 2 (34–40). Samtliga 

studier var randomiserade kontrollstudier med varierande upplägg gällande intervention, 

studielängd, population och utfallsmått. Summering av studiernas resultat har gjorts med hjälp 

av två underrubriker där manipulations intervention är en rubrik och manipulation 

kombinerat med mobilisation är den andra rubriken. Detta i ett försök att göra resultatet mer 

lättöverskådligt och för att öka heterogeniteten. Studiens syfte var att undersöka manuella 

terapier med manipulation och jämföra dem mot träningsinterventioner för att se 

långtidseffekterna på LBP. 

 

Populationen i studierna består av personer diagnostiserade med ospecifik LBP. Antal 

studiedeltagare varierade i de ingående studierna med mellan 33–113. Totalt antal deltagare i 

studierna var 391 varav 252 (64%) var kvinnor. Studiedeltagarnas ålder varierade mellan 19–

73 år, dock ej redovisat i studien av Nejati et al. (40). Interventionslängden i 

interventionsgruppen (IG=manuell terapi-grupp) varierade mellan 1 dag - 6 veckor och i 

kontrollgruppen (KG=träningsinterventioner) varierande interventionslängden mellan 4–12 

veckor. Totalt användes två olika mätinstrument för smärtintensiteten, VAS (Visuell analog 

skala) (n=5) (35,36,38–40) och NRS (numeric rating scale) (n=2) (34,37). 
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Tre av sju studier undersökte manipulation i jämförelse mot träningsintervention 

(Schneider et al. (34), Visser et al. (35), Kamali et al. (36)). Fyra av sju studier undersökte 

manipulation i kombination med mobilisation i jämförelse mot träningsintervention 

(Lim et al. (37), de Olivera et al. (38), Ulger et al. (39) Nejati et al. (40)). Studierna varierade i 

längd gällande uppföljningsperioder där studie (36–39) presenterade korttidseffekter <3 

månader, medans studie (34,35,40) presenterade långtidseffekter >3 månader. 

 

4.2 Kvalitetsbedömning enligt PEDro 

Samtliga studier graderades mellan fyra och åtta poäng enligt PEDro scale, se tabell 2. Fyra 

studier Schneider et al. (34) Visser et al. (35) Lim et al (37) och de Oliveira et al. (38) ansågs 

att ha hög kvalitet i bedömningen (hög kvalitet ≥6). Resterande tre studier ansågs ha en 

medelgod kvalitet (36,39,40). Samtliga studier uppfyllde kriterierna två och fyra gällande 

randomisering samt kriteriet 10 gällande redovisning av mellangruppsskillnader (34–40). 

Ingen studie uppfyllde kriteriet fem och sex gällande blindning av deltagare och behandlare. 

Fyra av sju studier lyckades dock blinda bedömarna enligt kriteriet sju (34,37–39). Tre studier 

(35,36,39) uppnådde ej kriteriet åtta med adekvat uppföljning, gällande bortfall. Fyra studier 

(36,38–40) uppnådde ej kriteriet nio vilket ställer krav på “intention to treat analys”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta studier tappade kvalitet inom kriterierna sju, åtta, 

nio utöver kriteriet fem och sex där samtliga studier tappade kvalitet i tabell 2. 
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Tabell 2: Kvalitetsbedömning enligt PEDro skalan. 

Artiklar  

  

Kriterier  

Schneider et al. (34)  Visser et al. (35) 
 

Kamali et al. (36)  Lim et al. (37) 
 

de Oliverira et al. (38)   Ulger et al. (39) Nejati et al. (40) 

 

  

1 (Eligibility criteria)  -  -  -  -  -  -  -  

2 Random allocation   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

3 Concealed allocation  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Nej  

4 Similar at baseline  

  
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

5 Blinding of all subjects  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  

6 Blinding of all therapists  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  

7 Blinding of all assessors  Ja  Nej  Nej  Ja  Ja  Ja  Nej  

8. Adequate follow-up  Ja  Nej  Nej  Ja  Ja  Nej  Ja  

9. Intention-to treat analysis  Ja  Ja  Nej  Ja  Nej  Nej  Nej  

10. Between group statistical 

comparison   
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

11. Point measures and 

variability  
Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  

Total-poäng, kvalitet  8  6  5  8  7  5  4  

0-3 poäng = låg kvalitet, 4-5 poäng = medelgod kvalitet, ≥6 = hög kvalitet.   
Siffran är studiens totalpoäng av maximalt tio.  
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4.3 Manipulationers långtidseffekt på smärtlindring i jämförelse mot 

träningsintervention vid LBP. 

Totalt 145 deltagare varav 88 kvinnor (59%) inkluderades i de tre studier som undersökte 

manipulationers långtidseffekt på smärtlindring i jämförelse till TI (34–36). Studiedeltagarnas 

ålder varierade mellan 20–73 år. Interventionslängden varierade mellan två och sex veckor, 

med uppföljning upptill sex månader. Utfallsmåttet smärta mättes med VAS eller NRS. För 

interventionsupplägg i IG och KG se tabell 3. 

 

I studien av Schneider et al. (34) jämfördes manipulation mot träningsintervention och fann 

signifikant förbättrad smärta hos IG i jämförelse mot KG. Signifikant förbättring av smärtan 

efter fyra veckor (VAS= 1.9 ± 1.5) i jämförelse mot KG (VAS= 3.8 ± 2.4) p=0.001. Efter tre 

månader hade IG (VAS= 2.7 ± 2.3) i jämförelse mot KG (VAS=3.9 ± 2.3) p=0.039. Vid sex 

månader hade IG (VAS= 2.5 ± 2.0) i jämförelse mot KG (VAS= 3.4 ± 2.6) p=0.039.  

 

I studien av Visser et al. (35) användes en två veckors interventionslängd för IG och sex 

veckors interventionslängd för KG. I studien redovisades att IG hade en signifikant förbättrad 

smärta efter sex veckor p=0.034 och efter tre månader p=0,018. 

 

I studien av Kamali et al. (36) med en interventionslängd på två veckor för IG och fyra veckor 

för KG redovisades ingen signifikant skillnad mellan grupperna när manipulation jämfördes 

mot TI, p=0.06. Dock visade både IG och KG på en signifikant minskad smärta p=0.0001.   

 

4.4 Manipulation kombinerat med mobilisations långtidseffekt på 

smärtlindring i jämförelse mot träningsintervention vid LBP. 

Totalt 246 personer varav 164 kvinnor inkluderades i de fyra studierna som undersökte 

manipulation kombinerat med mobilisation i jämförelse mot TI (37–40). Studiedeltagarnas 

ålder varierade mellan 19–73 år. Interventionslängden varierade mellan en dag (1 behandling) 

till 12 veckor, med uppföljning upptill 24 veckor. Utfallsmåttet smärta mättes med VAS eller 

NRS. För interventionsupplägg i IG och KG se tabell 3. 

 

I studierna av Olivera et al. (38) och Lim et al. (37) redovisades signifikanta skillnader i 

minskad smärta för IG i jämförelse mot KG efter fem veckor p=0.001 respektive sex veckor 
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p=0.021. Dock visade båda grupper en signifikant förbättring av smärtan efter fem veckor 

p=0.001 respektive sex veckor p=0.016 jämfört med baslinjen. 

 

I studien Nejati et al. (40) redovisades en signifikant förbättrad smärta i IG efter sex veckor 

p=0.001, med en dags behandling för IG och 12 veckors interventionslängd för KG. Därefter 

sågs en signifikant förbättring av smärtan i KG jämfört mot IG efter 12 veckor p=0.024. Ingen 

signifikant skillnad mellan IG och KG efter 24 veckor.   

 

I studien av Ulger et al. (39) redovisades ingen signifikant skillnad mellan IG i jämförelse mot 

KG p=0.979. Dock hade smärtan signifikant förbättrats i båda grupperna efter sex veckor 

p=<0.001.  
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Tabell 3: Resultattabell 

Förste författare (ref.nr)  

Titel, År, Tidskrift, Land  

 

Deltagarinformation  

(Antal, Population, 

Ålder)  

Interventionsgrupp  

(Antal, Bortfall, Intervention)  

 

Kontrollgrupp   

(Antal, Bortfall, Intervention)  

 

Utfallsmått 

(Mätinstrument, 

mättillfälle)  

 

Resultat (IG och KG resultat, medelvärde och 

spridningsmått, resultatsammanfattning)   

Schneider et al. (34) 

 

Comparison of spinal 

manipulation methods and 

usual medical care for acute 

and subacute low back pain: a 

randomized clinical trial. 2015. 

Spine (Phila Pa 1976).   

USA.  

 

Deltagare 72 (46 kvinnor) 

* 

Akut LBP < 3 månader  

Smärta:3 på VAS   

Ålder ± SD  

IG: 41.4 ± 15.3  

KG: 41.3 ± 11.6  

Åldersspann (redovisas ej) 

 

IG = (n=37)  

Manipulation 

Bortfall: 2  
Manipulation  

(Hög-hastighet & låg amplitud) 

av nedre torax, lumbar och 

sacroiliaca-leden.  

8 behandlingar (2 behandlingar 

per vecka under 4 veckor. 15 

minuters duration).  

 

 

KG = (n=35)  

Bortfall: 1  

Ospecificerad träningsintervention 

efter primärvårdsriktlinjer 

tillsammans med analgetika och 

NSAID.   

  

3 sessioner totalt, första 

sessionen 30 minuters duration.  

Andra och tredje sessionen vecka 2 

och vecka 4, 15 minuters duration.  

 

Smärta mätt med NRS (0–

100) baslinje, 4 veckor, 3 

månader och 6 månader.   

 

IG: (Medelvärde och SD)  
Baslinje: 5.5 ± 1.3  

4 veckor: 1.9 ± 1.5  

3 månader: 2.7 ± 2.3  

6 månader: 2.5 ± 2.0  

KG:   

Baslinje: 5.7 ± 1.3  

4 veckor: 3.8 ± 2.4  

3 månader: 3.9 ± 2.3  

6 månader: 3.4 ± 2.6  
 

IG visade en signifikant förbättring av smärta jämfört med KG 

efter 4 veckor p=0.001. Fortsatt signifikant skillnad efter 3 och 6 

månader p=0.039 
 

Visser LH et al. (35) 

 

Treatment of the sacroiliac joint 

in patients with leg pain: a 

randomized-controlled trial. 

2013. Eur Spine J. 

Nederländerna.  

Deltagare 33 (21 kvinnor) 

* 

Akut LBP.  

Smärta: <4v men inte 

längre än 1år  

Ålder ± SD  

46.2 ± 13.9*  

Åldersspann: 20–73 år  

 

IG = (n=15)  

Manipulation 

Bortfall: 10  

Manipulation på SIJ (hög 

hastighet).  

2 behandlingar under 2 veckor 

 

KG = (n=18)  

Bortfall: 6  

Mobilitet av SIJ och stärka rygg- 

och bäckenbottmuskulaturen.  

Träning 1 gång/veckan under 6 

veckor.   

 

Smärta mätt med VAS (0–10) 

vid baslinje, 6-,12- & 24 

veckor.  

IG: (Medelvärde och SD)  

Baslinje: 5.2 ± 1.4  

6 veckor: 3.5 ± 2.3  

3 månader: 3.3 ± 2.3  

KG:   

Baslinje: 4.3 ± 1.2  

6 veckor: 4.5 ± 0.7  

3 månader: 3.9 ± 1.4  
 

KG visade ingen signifikant förbättring på smärta vid 6v och 3 

månader jämfört med baslinjen. IG visade på en signifikant 

förbättring av smärta p=0.014. Smärtnivåerna förbättrades 

signifikant från baslinje till 6v p=0.034 samt från baslinje till 3 

månader p=0.018.   
 

Kamali et al. (36) 

 
Comparison of manipulation 

and stabilization exercises in 

patients with sacroiliac joint 

dysfunction patients: A 

randomized clincal trial. 

2019. J BodywMov Ther. 

Iran.  

Deltagare 40 (21 kvinnor)  

Akut och långvarig LBP 
Smärta > 4 veckor    

Smärta: VAS mellan 3–8.  

Ålder ± SD  

KG: 40.2 ± 14.26  
IG: 42.07 ± 14.03  

Åldersspann: 20–60 år  

 

IG = (n=20)  

Manipulation 

Bortfall: 5   

Manipulation av SIJ-leden.   

  

6 individualiserade behandlingar 

(3 gånger i veckan, under 2 

veckors tid).   

 

IG = (n=20)  

Bortfall: 5  

Stabilsationsträning, motorisk 

kontoll, co-contraction av core 

muskulaturen.   
 

8–12 träningstillfällen med 20 

minuters duration (3 gånger i 

veckan, under 4 veckors tid).  

 

Smärta mätt med VAS (0–

100) sker vid baslinje och 

efter 4 veckor i IG- grupp och 

efter 2 veckor i KG-grupp.   
  

 

IG: (Medelvärde och SD)  

Baslinje = 57.75 ± 14.06  

Post: 22.8 ± 19.27  

KG:   

Baslinje = 47.26 ± 20.24  

Post: 17.67 ± 14.38  

  
Signifikant förbättring av smärtan i båda grupperna p<0.0001.   

Ingen signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. p>0.05 

(p=0.6)  

Lim et al. (37) 

 

Comparative effectiveness of 

Chuna^manual therapy versus 

conventional usual care for non-

acute low back pain: a pilot 

randomized controlled trial. 

2019. Trials. Sydkorea.  

Deltagare 40 (30 kvinnor) 

* 

Långvarig LBP >3 veckor  

Smärta: NRS ≥5  

Ålder ± SD  

IG: 41.70 ± 13.27  

KG: 37.80 ± 12.21  

Åldersspann: 19–70 år  
  

IG = (n=20)  

Manipulation & Mobilisation  

Bortfall: 2  

Manipulation av ryggradsleder 

(Hög-hastighet, låg amplitud). 

Passiv mobilstation.  

  

10–18 behandlingar (1–3 

behandlingar per vecka under 6 

veckor. 15 minuters duration).   

 

KG = (n=20)  

Bortfall: 2  

Ospecificerad fysioterapeutisk 

behandling med 15 minuters 

utbildning LBP och läkemedel.  

Duration och frekvens likvärdig 

med IG-grupp.  

 

Smärta mätt med NRS (0–10) 

baslinje och efter 6 veckor.   

IG: (Medelvärde [95% CI])  

Baslinje = 5.80 [5.18, 6.42]  

6 veckor: 2.53 [1.78, 3.28]  
 KG:   

Baslinje = 5.50 [5.01, 5.99]  

6 veckor: 3.55 [2.73, 4.37]  
 

Alla grupper såg en signifikant förbättring av smärta (NRS) efter 

6 veckor jämfört med baslinjen p=0.001. Signifikant skillnad av 

smärtan i IG jämfört med KG efter 6 veckor, p=0.021.  
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de Oliveira et al. (38) 
 

Osteopathic manipulation 

treatment versus therapeutic 

exercises in patients with 

chronic nonspecific low back 

pain: A randomized controlled 

and 16ouble-blind study. 2020. 

Journal of back and 

musculoskeletal rehabilitation. 

Brasilien.  

Deltagare 42 (28 kvinnor)  

Långvarig ländryggsmärta  

Smärta: VAS >3  

Ålder ± SD  

IG: 46± 10.4  

KG: 50.1± 9.3  

Åldersspann: 30–59 år  

 

IG = (n=23)  

Manipulation & Mobilisation  

Bortfall: 1  

Manipulation av SIJ-led och 

thorax. Mobilisation med 

mjukdelmobilisering och stretch.  

  

Totalt 5 behandlingar (1 per vecka 

under 5 veckor. 30-45 minuters 

duration.  

 

KG = (n=19)  

Bortfall: 3  

Stabilisationsövningar för 

coremuskultatur tillsammans med 

passiv statisk stretch.  

  

Totalt 10 sessioner (2 per vecka i 5 

veckor).  

 

Smärta mätt med VAS (0–

100) vid baslinje och efter 5 

veckors behandling.  

IG: (Medelvärde och SD)  

Pre: 66 ± 17  

Post: 17 ± 17  

KG:  

Pre: 62 ± 16  

Post: 44 ± 22  

  
Signifikant förbättring av smärtan i IG jämfört med KG efter 5 

veckor p=0.001. Båda grupper visade signifikant minskning av 

smärta efter 5 veckor jämfört med baslinjen p= <0.01.  

Ulger et al. (39) 

 
The effect of manual therapy 

and exercise in patients with 

chronic low back pain: Double 

blind randomized controlled 

trial. 2017 
Back Musculoskelet Rehabil. 
Turkiet 

 

Deltagare 113 (67 kvinnor) 

** 

Långvarig LBP> 3 

månader   

Smärtan: VAS >3  

Ålder ± SD  

KG: 43.1 ± 14.3  
IG: 41.6 ± 12.9  

Åldersspann: 20–73 år  

 

IG = (n=57)  
Manipulation & Mobilisation  

Bortfall inkluderat ***: 16   

Sacroiliaca mobilisation och/eller 

manipulationer.  Mjukdelsmobilse

ring och stretch.   

  

18 behandlingar (3 stycken per 

vecka i 6 veckors tid. 60 minuters 

duration). 

 

KG = (n=56)  

Bortfall inkluderat **: 15   

Individualiserad 

träningsintervention med 

progression under 6 veckor med 

stabilisationsövningar, 

diafragma/andning, co-contraction 

för core muskulaturen, styrka och 

stretch.    

 

18 behandlingar (3 stycken per 

vecka i 6 veckors tid. 60 minuters 

duration).  

Smärta mätt med VAS (0–

10) vid baslinje och efter 6 

veckor.   
 

IG: (Medelvärde och SD)  

Baslinje: 6.9 ± 1.48  
Post: 2.08 ± 1.2  

KG:  

Baslinje: 5.27 ± 2.55  
Post: 2.1 ± 1.6   

 

Signifikant förbättring av smärtan i båda grupperna p<0.001.  

Ingen signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. p>0.05 

(0.979)  

Nejati et al. (40) 

 

Effectiveness of Exercise 

Therapy and Manipulation on 

Sacroiliac Joint Dysfunction: A 

Randomized Controlled Trial.  

2019, Pain Physician.   

Iran  

 

 

 

Deltagare 51 (39 kvinnor) 

****  

långvarig LBP  

Ålder ± SD  

46,8 år *****  

Åldersspann: 23–60 år  

 

IG = (n=18)  

Manipulation & Mobilisation  

Bortfall: 1  

SIJ manipulation (hög hastighet & 

låg amplitud) och mobilisation 

med passiv stretch.  

  

1 behandling (1 dag) 

 

KG = (n=19)  

Bortfall: 2  

Träningsintervention med 

instruerad mobilstation, stretch och 

stabilsationsövningar för 

bålmuskulatur. 1 gång/vecka under 

12 veckor. Träningsprogram utförts 

dagligen till vecka 12 i hemmet. 

Ingen träning mellan vecka 12-24.  
  

 

Smärta mätt med VAS (0–10) 

vid baslinje, 6,12, 24 veckor.  

IG: (Medelvärde) *****  

Baslinje = 4  

Vecka 6 = 0.64  

Vecka 12 =2.47  

Vecka 24 = 2.82  

KG:   

Baslinje = 5.52  

Vecka 6 = 3.64  

Vecka 12 =0.35  

Vecka 24 = 2.23  
 

Signifikant förbättrad smärta i IG efter 6 veckor p=0.001. 

Signifikant förbättring av smärtan i KG jämfört med IG efter 

12 veckor p=0.024. Ingen signifikant skillnad mellan IG och KG 

efter 24 veckor   

SD= standardavvikelse, IG= Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, VAS=Visuell analog skala, NRS= Numerisk skala. 
*= Studiens tredje grupp redovisas ej i tabell 
**= Studien redovisar antal deltagare efter bortfall (Ingen intention to treat-analys) 
***= Bortfall är redan inkluderat i antal deltagare (Ingen intention to treat-analys) 
****= Studien redovisar enbart totala antal deltagare med inkluderad könsfördelning. 
*****= Studien redovisar inga spridningsmått. 
^= Chuna = Betyder manuell terapi i Sydkorea 
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4.5 Den sammanvägda tillförlitligheten enligt GRADEstud 

Totalt inkluderades fyra studier (34,35,37,38) som tidigare tilldelats en hög kvalitet enligt 

(PEDro ≥6) och ansågs därför lämpliga att granskas enligt GRADEstud (32,33). 

Sammanvägningen av studierna granskades utifrån MT interventionstyp för att följa det 

tidigare upplägget i studiens resultatdel. I studierna av Schnieder et al. (34) och Visser et al. 

(35) undersöktes manipulation mot TI. I de resterande två studierna av Lim et al. (37) och 

Oliverira et al. (38) undersöktes manipulation i kombination med mobilisation mot TI. 

 

Två av fyra studier där enbart manipulation ingick som intervention (34,35) fick avdrag inom 

området bristande samstämmighet eftersom studien av Schnieder et al (34) visade en allvarlig 

brist med “ospecificerade interventioner”, samt allmän bristande samstämmighet av 

interventionslängd, antal sessioner och behandlingsdos. Detta sänkte därför den höga 

tillförlitligheten (++++) till låg tillförlitlighet (++). Visser et al. (35) redovisade ingen power 

analys varpå avdrag inom precisions kriteriet gjordes. Båda studierna (34,35) ansågs ha en 

god generaliserbarhet och relevans till svenska förhållanden och praxis, varpå inga avdrag 

gjordes inom kriteriet överförbarhet. Den slutgiltiga sammanvägda tillförlitligheten tilldelades 

en mycket låg kvalitet (+). 

 

De andra två studierna som undersökte manipulation i kombination med mobilisation (37,38) 

fick avdrag inom området bristande samstämmighet eftersom båda studierna visade en 

allvarlig brist med “ospecificerade interventioner”. Varefter den höga (++++) tillförlitligheten 

vid utgångsläget sänktes till låg (++) tillförlitlighet efter granskning. Båda studierna (37,38) 

uppfyllde dock kriteriet power analys under precision kriteriet eftersom dom uppnådde en 

tillräckligt hög power. Studierna ansågs även ha en god generaliserbarhet och relevans till 

svenska förhållanden och praxis varpå inga avdrag gjordes inom kriteriet överförbarhet. Den 

slutgiltiga sammanvägda tillförlitligheten tilldelades en låg kvalitet (++). 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att granska och kvalitetsbedöma de inkluderade 

studierna. Samt att sammanställa och kartlägga långtidseffekterna av manuell terapi i 

jämförelse mot träningsintervention vid ospecifik LBP. Studiernas interna validitet graderades 

och tilldelades mellan fyra och åtta poäng (medelgod till hög kvalitet), enligt PEDro 

granskningsmall, se tabell 1. Den slutgiltiga sammanfattningen av båda interventionerna 

tyder på att det finns en viss evidens för att MT kan ha en positiv effekt på smärta vid både 

kort- och långsikt i jämförelse mot TI (34,35,37,38,40). TI visar i ett fall signifikant bättre 

effekt på smärta vid perioden 6–12 veckor i jämförelse mot MT (40). Med anledning av det 

varierande resultatet är det i dagsläget svårt att uttala sig om vilken intervention som ger bäst 

effekt vid LBP, då sammanvägningen av resultatets tillförlitlighet enligt GRADEstud är av 

mycket låg kvalitet (+) för manipulation som intervention och utav låg kvalitet (++) för 

manipulation i kombination med mobilisation som intervention. Den sänkta kvaliteten 

berodde på bristande samstämmighet och precision. 

 

Det sammanfattade resultatet av manipulation i jämförelse mot träningsintervention 

visade på blandade resultat där Schneider et al. (34) såg en signifikant förbättring av smärtan 

hos IG grupperna jämfört med KG på kort- respektive långsikt. Dock visade Kamali et al. (36) 

ingen signifikant skillnad av smärtan mellan IG och KG kortsiktigt. Visser et al. (35) 

redovisade inga p-värden för gruppskillnader, men resultatet pekar åt en bättre effekt av MT 

jämfört mot TI på kort sikt. Alla IG- och KG grupper visade på en förbättring av smärtan 

jämfört mot baslinjen på både kort respektive lång sikt. Det sammanfattande resultatet tyder 

på en bättre smärtlindrande effekt av MT jämfört mot TI på både kort och lång sikt, dock 

visar även TI på en förbättring av smärtan jämfört mot baslinjen. 

 

Det sammanfattade resultatet av manipulation i kombination med mobilisation jämfört 

mot träningsintervention visade på signifikant förbättring av smärtan för IG i jämförelse 

mot KG vid korttidsuppföljning (37,38). Samtidigt redovisade Ulger et al. (39) ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna på kort sikt. Utfallsmåttet smärta hade förbättrats inom 

IG och KG i jämförelse mot baslinjen för ovan studier (37–39). 
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Efter 12 veckor redovisade Nejati (40) en signifikant skillnad av smärta i KG jämförelse mot 

IG. Vid 24 veckor fanns dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 5.2.1 Kvalitetsbedömning 

Fyra av sju studier (34,35,37,38) uppnådde (hög kvalité ≥6) på PEDro skalan, resterande tre 

studier tilldelades mellan 4p (n=1), 5p (n=2) (36,39,40). Samtliga studier uppfyllde kriterierna 

två och fyra gällande randomisering samt kriteriet 10 gällande redovisning av 

mellangruppsskillnader (34–40). Ingen studie uppfyllde kriteriet fem och sex gällande 

bildning av deltagare och behandlare (34–40). Detta anses dock normalt eftersom det är 

väldigt svårt att blinda deltagare och behandlare för vilken intervention dom får och ger (41). 

Fyra av sju studier lyckades dock blinda bedömarna enligt kriteriet sju (34,37–39). Tre studier 

(35,36,39) uppnådde ej kriteriet åtta med adekvat uppföljning, gällande mindre bortfall än 15 

%. Fyra studier (36,38–40) uppnådde ej kriteriet nio vilket ställer krav på intention-to treat 

analys, vilket skulle kunna bidra till att resultatet blir snedvridet och medföra att en sämre 

kvalitet skapas. 

5.2.2 Sammanfattad resultatdiskussion 

Både MT och TI visade på signifikanta förbättringar i smärtintensitet vid uppföljning jämfört 

mot baslinjen (34–40), med undantag från Visser et al. (35) där KG inte påvisade någon 

signifikant förbättring. Detta diskuteras också i flera översikter (22,23,27) där det framgår att 

det inte är möjligt att fastslå att en intervention är bättre än någon annan på att lindra LBP. 

Vilket också tre inkluderade studier i denna översikt talar för (36,39,40). I en meta-analys av 

Gomes et al. (28) tycker författarna att både MT och TI är att rekommendera till LBP 

patienter, just eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

Tre studier (34–36) som enbart tittade på manipulation i jämförelse mot TI, visade ett 

sammanfattat resultat på en bättre smärtlindrande effekt av MT jämfört mot TI på både kort- 

och långsikt. Dessa fynd stödjs även av Coulter et al. (29) som redovisade små till moderata 

effekter på smärtlindring jämfört mot andra aktiva interventioner såsom TI, med moderat 

evidens. Dock skiljer sig dessa tre studier (34–36) åt gällande både IG och KG upplägg, dos, 

interventionstyp samt inkluderat få antal deltagare vilket gör att resultatet blir svårtolkat 

främst på grund av bristande heterogenitet.  
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Fyra av sju studier (37–40) hade en kombinerad intervention med både manipulation och 

mobilisation. Resultaten från studierna är blandade men pekar åt att MT kan ha positiva 

effekter på smärta på kort sikt (37,38). Coulter et al. (29) konkluderar att manipulation kan 

producera små till moderata effekter på smärtan med moderat evidens och drar även slutsatsen 

att mobilisation med moderat evidens troligen har en minimal effekt på smärta jämfört mot 

andra aktiva interventioner såsom träning. Detta resultat skulle kunna peka på att 

manipulation eventuellt är den mer smärtlindrande komponenten i MT, men det behövs fler 

studier på detta område innan något kan sägas med säkerhet.  

5.2.3 Verkningsmekanismer 

I dagsläget råder det ingen konsensus kring vilka exakta verkningsmekanismer som styr de 

smärtlindrande effekterna vid MT. I två uppföljande studier av Bialosky et al. (25,26) 

presenteras en modell för de tänkta verkningsmekanismerna bakom MT smärtlindrande 

effekter. Där man bland annat diskuterar att det är osannolikt en enda väldefinierad mekanism 

som ger en smärtlindrande effekt. Utan är snarare en kombination av mångfasetterade och 

omfattande specifika och ospecifika faktorer som är relaterade till interventionen, patienten, 

behandlaren och miljön som behandlingen äger rum i. Bialosky et al. (25) argumenterar bland 

annat i sin modell för biomekaniska, neuropsykologiska mekanismer i det perifera-, ryggrad- 

och supraspinala- nivåerna som kan inverka vid manipulationer. Dessa verkningsmekanismer 

diskuteras även i två studier (36,40) i denna litteraturstudie. Resterande studier (34,35,37–39) 

nämner inga psykosociala förklaringar till MT effekter. Traditionsenligt ligger fokuset och 

betoningen oftast på biomekaniska förklaringsmodeller som i studierna (35,38), vilket 

Bialosky et al. (25) tycker både är vilseledande och begränsade till ämnets innehåll och 

förespråkar att fokus bör ligga på att bredda förståelsen för MT verkningsmekanismer.  

Det föreligger större klarhet vilka verkningsmekanismer som ger den smärtlindrande effekten 

vid TI (42). Nejati (40) belyser i sin studie att träningsintervention har en signifikant bättre 

smärtlindrande effekt än i jämförelse mot MT efter 12 veckor träning. Detta kan vara den 

neuromuskulära adaptionen i musklerna som behöver mer tid för att få till en större 

smärtlindrande effekt. Därav bör uppläggen på respektive intervention ses över i förhållande 

till verkningsmekanismerna, för att avgöra vilken typ av träning och behandlingslängd som är 

den mest gynnsamma för att uppnå den bästa smärtlindrande effekten. Kamali et al. (36) 

kommer fram till att smärtlindringen är lika stor i både IG och KG, dock har IG en hälften så 

lång interventionslängd. Ett liknade samband mellan grupperna och dess interventionslängder 
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kan ses i flera studier (34–36,38,40). Interventionslängden för studien av Nejati (40) visar på 

att 1 behandling för manipulation kombinerat med mobilsation och 12 veckor för TI ger 

signifikant förbättrad smärtlindring i båda grupperna. Interventionslängden och frekvensen av 

antal sessioner mellan grupperna är stor vilket kan tyda på att TI behöver en större dos träning 

för att komma upp till samma smärtlindrande effekt. Ulger et al. (39) och Lim et al (37). 

redovisar dock samma antal sessioner i både IG och KG och finner ingen skillnad i smärta 

mellan grupperna vilket kan ses som ett motstridigt resultat. Orsaken till detta är oklart men 

studiernas heterogenitet anses vara en bidragande faktor. 

5.2.4 Korttid respektive långtidseffekter 

Sammanfattningsvis inkluderades enbart tre studier som studerade långtidseffekter (34,35,40). 

Samtliga studier visade på minskad smärtintensitet på kort sikt gällande MT effekter (34–40), 

dock var skillnaden endast signifikant jämfört mot TI i tre fall (34,37,40). Två av totalt sju 

studier redovisade minskad smärtintensitet på långsikt för MT (34,40), dock var bara 

skillnaden signifikant jämfört mot TI i studien av Schneider et al. (34). TI var signifikant 

bättre på kort sikt jämfört mot MT i ett fall (40). Den minskade smärtintensiteten på kort sikt 

skulle kunna härledas till ett normalförlopp då det flesta med akut LBP tillfrisknar efter ett par 

veckor (5). 

5.2.5 Tillförlitlighetsdiskussion 

Eftersom enbart fyra av sju studier tilldelades en hög kvalité enligt PEDro ansågs bara dessa 

fyra studier (34,35,37,38) vara lämpliga att inkludera i sammanvägningen av resultatet. Då 

GRADEstud rekommenderar att enbart studier utav hög kvalitet tas med (32,33). 

I två översiktsstudier utav Rubienstien (27,43) från år 2011 och 2012 undersöktes 

tillförlitligheten med ursprungsversionen GRADE. Författarna tilldelade resultatet en låg (++) 

till mycket låg (+) kvalitet. Detta resultat är likvärdigt med vad denna litteraturöversikt kom 

fram till, där manipulation kombinerat med mobilisation tilldelades en låg kvalitet (++) och 

manipulation en mycket låg kvalitet (+). I en översiktsstudie av Coulter et al. (29) från 2018 

redovisades en moderat kvalitet på tillförlitligheten för manipulation och mobilisation, enligt 

GRADE. Skillnaden i tillförlitligheten mellan denna litteraturstudie och tidigare nämnda 

översiktsstudie kan bero på att olika versioner av GRADE användes, olika studier, samt att få 

studier inkluderades i översiktsstudien och litteraturstudien. 
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5.3 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde att använda sig av PICO formatet för att strukturera upp 

studiens innehåll samt öka chansen till större precision. Eventuella nackdelar med PICO 

formatet är att studien riskerar att bli snäv i sitt sikte och därav missa studier som nära 

angränsar satta PICO kriterier. Alternativt att sökningen blir för bred, då det i stället kan bli 

svårt att uttala sig om vad som gav effekt eller inte. Litteraturöversikters styrkor är bland 

annat att dom anses vara högst upp i evidenshierarkier och har en systematisk struktur vilket 

gör det enkelt och tydligt för andra att både följa och reproducera (33). Svagheter är bland 

annat att det finns risk för olika typer av bias som exempelvis selektions bias, selektiv utfalls 

rapportering eller en allmänt dålig precision som kan leda till både typ 1 och 2 fel (33). Till 

sökprocessen tog författarna hjälp utav en bibliotekarie för att se till att sökningen utfördes på 

ett korrekt sätt i de olika databaserna. Eftersom ingen av författarna har skrivit en 

litteraturstudie med denna omfattning innan ansågs det fördelaktigt att ta hjälp utav experter 

på olika områden, i ett försök att öka studiens validitet och reliabilitet. Båda författarna 

granskade sedan sökningarna enskilt och granskades sedan igen tillsammans. Detta för att 

minimera risken att studier missas eller exkluderas på fel grunder. När konsensus nåddes 

angående inkluderade studier fulltextgranskades dem till en början enskilt och sedan 

tillsammans på grund av tidigare nämnda orsaker. En svaghet i denna studie var att många 

inkluderade studier använder olika begrepp för MT, som exempelvis “Spinal manuell terapi 

(6,27)”, “Chuna manuell terapi (37)”, “osteopatisk manuell terapi (38)”. Detta tyder på en 

bristande konsensus inom området, vilka begrepp som ska användas och vad dom innebär. 

Eftersom de olika begreppen inom MT har ett liknande innehåll (27). Detta kan också göra 

det problematiskt att hitta artiklar inom ämnet eftersom utbudet av olika begrepp är så stort. 

En annan svaghet är ospecificerade interventioner över lag gör det svårt att jämföra olika 

interventioners effekt mot varandra, vilket var fallet i studie (34,37). En bättre hantering och 

sortering av olika smärtkategorier i populationen hade också kunnat göra litteraturstudiens 

resultat tydligare, men eftersom utbudet av studier var lågt ansågs det ej möjligt att göra. Den 

största diskutabla svagheten i studien var inkluderingen av få antal studier med 

långtidsuppföljning, eftersom det var litteraturöversiktens initiala mål att undersöka. Det är 

möjligt att fler studier med långtidsuppföljning hade kunnat hittats om författarna fick 

tillåtelse att öka antalet år ytterligare, men samtidigt är det fördelaktigt om forskningen är 

aktuell. Arbetsgången vid PEDro granskningen var upplagd så att varsin granskning gjordes 

och sedan diskuterades resultaten tillsammans mellan författarna tills en konsensus nåddes. 
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Vid utförandet av GRADEstud gjordes detta tillsammans eftersom det är en subjektiv 

bedömning och ansågs därför fördelaktigt att framhålla båda författarnas perspektiv. Detta är 

också en svaghet eftersom subjektiva bedömningar är osäkra i sin natur samt att båda 

författarna saknar erfarenhet av GRADEstud bedömningar sedan innan.  

5.4 Etikdiskussion 

Det etiska perspektivet i denna litteraturöversikt cirkulerar kring eventuella risker och den 

potentiella nyttan som interventionerna har samt vilken kunskap som studierna kan bidra med 

för att göra bästa möjliga rekommendationer. Samtliga inkluderande studier har granskats 

utan egna värderingar och ingen information har medvetet förvrängts. Studiernas resultat har 

redovisats oavsett om deras innehåll haft en positiv eller negativ inverkan på denna 

litteraturöversikts slutresultat. Litteraturöversikter i sig medför ingen risk för skada eller 

utsatthet för patienterna. Snarare kan man genom att granska litteratur bidra till ökad kunskap, 

vilket borde vara till nytta för patientgruppen i förlängningen. Både MT och TI är 

konservativa interventioner där MT är en passiv behandling medan TI är en aktiv behandling. 

Detta medför att utförandet av TI är enklare att påverka själv vilket blir svårare vid MT. Detta 

eftersom det är behandlarens ansvar att utföra behandlingen korrekt, samt minska risken för 

skador och bieffekter. Det förelåg skillnader i redovisning av bieffekter i dom inkluderade 

studierna i litteraturöversikten. Studie (34,36,37) redovisade bieffekter medan inget om detta 

nämndes i studie (35,38–40). I Kamali et al. (36) samt Schneider et al. (34) rapporterades det 

inga bieffekter, medans i Lim et al. (37) rapporterades 16 bieffekter spritt över samtliga 

grupper. Dock redovisades ej antalet bieffekter i varje grupp vilket gör det svårt att veta 

vilken intervention som gav flest. Det har uppdagats i fler översiktsstudier att MT kan och har 

producerat bieffekter, både ofarliga och mer allvarliga. De allvarliga bieffekterna har dock en 

mycket sällsynt prevalens. Patienter bör alltid informeras om eventuella risker med MT 

(6,44). Samtliga studier (34–39) har godkänts etiskt förutom Nejati et al. (40) där inget etisk 

godkännande har redovisats. Detta hade kunnat undvikas genom ett adderade av 

exklusionskriterium för ej etiskt granskade studier. 

 

5.5 Överförbarhet samt klinisk nytta 

Med anledning av det varierande resultatet är det i dagsläget svårt att uttala sig om vilken 

intervention som ger bäst effekt vid LBP. Både MT och TI har visat på smärtlindrande 

effekter vid kort- och långsikt vilket skulle kunna tyda på att båda behandlingar fortsatt har en 

plats inom hälso-sjukvårdsutbudet. Det behövs mer högkvalitativ forskning inom detta 
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område innan någon tydlig och välgrundad rekommendation kan göras. Det kvarstår också 

flertalet obesvarade frågor så som ifall skillnaden i effekter är kliniskt relevant, osäkerheter 

och bristande konsensus kring MT begrepp och verkningsmekanismer. Samt osäkerheter om 

olika smärtdurationer och därav vilken population som skulle kunna gynnas bäst av både MT 

och TI. Eftersom både MT och TI är vanligt förekommande behandlingar inom svensk hälso-

sjukvård anses generaliserbarheten vara god (18,19).  

 

5.6 Framtida forskning 

Det finns många aspekter som framtida forskning skulle gynnas av att ta vara på. Författarna 

vill här dela med sig av problem och förslag som uppdagats under skapandet av 

litteraturstudien. Det mest centrala och som enligt författarna bör läggas störst vikt på är 

studiernas heterogenitet. Huruvida upplägget ska vara på interventionerna är oklart och är ett 

stort återkommande problem, detta kan ses som en röd tråd genom samtliga översiktsstudier 

(5,6,17,21–23,27–29) och inkluderade studier (34–40). Detta bidrar till att det är väldigt svårt 

att särskilja olika smärtkategorier och smärtdurationer i studiernas populationer och därav 

uttala sig om vilka behandlingsinterventioner som ger effekt eller ej på respektive population. 

Andra aspekter som diskuterats är önskan om en konsensus kring användandet av olika 

begrepp inom MT området (27), samt att större fokus bör läggas på att kartlägga och förstå 

MT verkningsmekanismer (25,26). 

6. Slutsats 

Denna litteraturstudie syftade till att undersöka MT långtidseffekter jämfört mot TI hos 

personer med ospecifik LBP. Inkluderade studier kvalitetsbedömdes med PEDro och den 

sammanvägda tillförlitligheten bedömdes vara av mycket låg (+) till låg (++)  kvalitet enligt 

GRADEstud. Tidigare forskning inom området har visat på ett blandat resultat gällande MT 

effekter (27–29), men där författarna identifierade MT långtidseffekter som ett underforskat 

område. Detta är fortfarande fallet eftersom denna litteraturstudie endast identifierade tre 

studier med ett långtidsperspektiv (34,35,40). Resultatet i studien pekar på att både MT och TI 

kan ha positiva effekter gällande smärtlindring på både kort och lång sikt med svag evidens 

(34–40). Mer högkvalitativ och homogen forskning behövs inom området innan tydliga och 

välgrundade rekommendationer kan göras. 
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Bilaga 3 Resultat av litteratursökningen 

 

Tabell 4: Valda sökord för varje ämnesord 

Ämne Sökord 

Manuell terapi Manual therapy, Manipulation therapy, Manipulative therapy, OMT, Orthopedic manual 

therapy, Manipulation, Mobilization, Spinal manipulative therapy, Musculoskeletal 

manipulations, Chiropractic. 

Ländryggssmärta Back pain, Low back pain, Low back ache, Lumbago 

Träning Physical therapy, Exercise therapy, Exercise, Training, Rehabilitation, Motor control, 

Motor control exercise, Stabilization, Core stability, Core stabilization, Exercise. 

 

Tabell 5: Söktråd i PUBmed. 

Söknr. Sökning Fält Träffar 
1 (((back pain[MeSH Terms]) OR (Low back pain[MeSH Terms])) OR ("Back pain*"[Title/Abstract] OR "Low 

back pain*"[Title/Abstract] OR Lumbago[Title/Abstract]) OR (Low Back Pain / rehabilitation*[MeSH 

Terms])) OR (Sciatica[MeSH Terms]) OR (Sacroiliac Joint[MeSH Terms]) OR Sacroiliac 

Joint[Title/Abstract]) 

 
79,804 

2 ((("Manual therapy*"[Title/Abstract] OR "Manipulation Therapy*"[Title/Abstract] OR "Manipulative 

Therapy*"[Title/Abstract] OR "OMT"[Title/Abstract]) OR (Orthopedic manual therapy[Title/Abstract])) 

OR (Manipulation[Title/Abstract] OR Mobilization[Title/Abstract] OR "Spinal manipulative 

therapy"[Title/Abstract])) OR (Musculoskeletal Manipulations[MeSH Terms]) OR (Musculoskeletal 

Manipulations*[MeSH Terms]) 

 
182,737 

3 (((((((((((Exercise Therapy[MeSH Terms]) OR (Exercise[MeSH Terms])) OR (Motor Activity[MeSH Terms])) 

OR (Movement[MeSH Terms])) OR (Physical therap*[Title/Abstract])) OR (Exercise 

therap*[Title/Abstract])) OR (Motor control exercise*[Title/Abstract])) OR (Spinal stabilization 

exercise*[Title/Abstract])) OR (Trunk muscle training[Title/Abstract])) OR (Musculoskeletal 

physiotherapy[Title/Abstract])) OR (Stabilizing training[Title/Abstract])) OR (((Rehabilitation[MeSH 

Terms]) OR (Rehabilitation[Title/Abstract])) OR (Training[Title/Abstract]))  

 
1,485,957 

4  1 AND 2 AND 3 
 

2,369 
5 Med RCT och från 2013 Filter 
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