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ABSTRAKT 

INTRODUKTION: Huvudvärk av spänningstyp (HST) är den vanligaste huvudvärksformen som 

diagnostiseras och representerar 90 % av fallen som söker sjukvård med huvudvärk och nästan nio av 

tio kvinnor drabbas av denna typ av huvudvärk någon gång i livet. Skapulär dyskinesi (SD) som beskriver 

positionsskillnad mellan skulderbladen kan orsakas av olika faktorer och är ett tillstånd som kan vara 

osymptomatiskt eller symptomatiskt. Den vanligaste orsaken är på grund av svaghet av de viktigaste 

skulderstabilisatorerna och sambandet mellan HST och SD är att i båda tillstånd ingår träning av styrka 

och uthållighet av nack- och skulderbladsmuskulatur.  

 

SYFTE: Syftet med arbetet är att undersöka förekomsten av skapulär dyskinesi hos fysisk aktiva kvinnor 

med huvudvärk av spänningstyp.  

 

METOD: För arbetet rekryterades fysisk aktiva kvinnor med huvudvärk från olika sportföreningar och 

kvinnor som sökte sig till öppenvården på Aleris Rehab Tullinge. Det användes en enkät som innehöll 

två delar. Första delen bestod av två frågor från enkäten Neck Disability Index (NDI) som skulle 

besvaras och andra delen av enkäten fylldes i av undersökaren efter en manuell isometrisk muskeltest 

av skuldrorna för att diagnostisera SD. Totalt undersöktes 25 kvinnor med huvudvärk. Resultatet 

sammanställdes i diagram för bättre analys.  

 

RESULTAT: Av 25 fysiska aktiva kvinnor som drabbades av huvudvärk visade 23 kvinnor någon form av 

SD, vilket motsvarar 92 %. Vilken typ av SD var inte av intresse eftersom syftet var enbart att undersöka 

förekomsten av SD hos kvinnor med HST.  

 

KONKLUSSION: Fler studier rekommenderas mellan huvudvärk och skapulär dyskinesi eftersom 

eventuella fynd kan hjälpa fysioterapeuter att ändra eller justera deras träningssätt för att undvika och 

förebygga HST och SD för bättre prestation av idrottaren.  

 

Nyckelord: huvudvärk, skapulär dyskinesi  



 

Abstract 

INTRODUCTION: Tension type headache (TTH) is the most common type of headache diagnosed and 

represents 90 % of cases seeking headache healthcare and nearly nine out of ten women suffer from 

this type of headache sometime in life. Scapular dyskinesia (SD) that describes the position difference 

between the shoulder blades can be caused by various factors and is a condition that may be 

symptomatic or symptomatic. The most common reason is the weakness of the main shoulder 

stabilizers, and the connection between TTH and SD is that in both states it includes training of strength 

and endurance of the neck and shoulder blades muscles. 

 

OBJECTIVE: The purpose of the work is to investigate the occurrence of scapular dyskinesia in physically 

active women with tension type headache. 

 

METHOD: For the study, physically active women were recruited with headaches from various sports 

associations and women who sought outpatient care at Aleris Rehab Tullinge. A survey was used that 

contained two parts. The first part consisted of two questions from the Neck Disability Index (NDI) 

questionnaire that were to be answered and the second part of the survey was filled in by the 

investigator following a manual isometric muscle test of the shoulders to diagnose SD. A total of 25 

women with headache were examined. The result was compiled in charts for better analysis. 

 

RESULTS: Of 25 physical active women affected by headache, 23 women showed some form of SD, 

which represents 92 %. What kind of SD was not of interest because the purpose was to investigate 

the presence of SD in women with TTH. 

 

CONCLUSION: More studies are recommended between headache and scapular dyskinesia because 

any findings may help physiotherapists to change or adjust their training methods to avoid and prevent 

TTH and SD for better athletes performance. 

 

Keywords: headache, scapular dyskinesia 
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Bakgrund 

1 Bakgrund och tidigare forskning  

Forskningen idag pekar på att stillasittande ökar risken för övervikt, bukfetma, diabetes typ 2 samt 

hjärt- och kärlsjukdom. Det finns många diagnoser relaterade till överbelastningsskador och värk hos 

idrottare och på arbetet kommer det att fokuseras på skapulär dyskinesi och huvudvärk. Hur båda 

diagnoserna separat påverkar kvinnliga motionärer och idrottare varierar från person till person. Till 

exempel är skapulär dyskinesi associerat till axelbesvär hos idrottare (Kibler 2006).  Inom diagnosen 

huvudvärk finns det 13 varianter enligt internationella huvudvärksklassifikationen (Dahlöf, Hardebo & 

Carlsson 1999) och tre varianter inom skapulär dyskinesi (Kibler, Ben, McMullen & John 2003). Om 

fysisk aktiva kvinnor med huvudvärk har samtidigt skapulär dyskinesi är det fortfarande oklart och 

syftet med pilotstudien är att undersöka förekomsten av skapulär dyskinesi hos fysisk aktiva kvinnor 

med huvudvärk av spänningstyp. Anledningen till att båda diagnoserna har valts är för att båda 

behandlas på ett liknande sätt i praktiken som kommer att förklaras och utvecklas längre fram i arbetet.   

  

Den vanligaste formen av huvudvärk är huvudvärk av spänningstyp (HST) (Dahlöf & Hardebo 2016) och 

anledningen till att HST valdes som huvuddiagnos är för att:  

- Huvudvärk av spänningstyp representerar 90 % av alla personer som söker sjukvård för 

huvudvärk (Dahlöf & Hardebo 2016).  

- Nästan nio av tio kvinnor drabbas av denna typ av huvudvärk någon gång 

(Huvudvärksförbundet 2015).  

- Spänningshuvudvärk är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor jämfört med män (Laurell & 

Zettergren 2009).   

- Personer som har skapulär dyskinesi vet oftast inte om sin problematik eftersom det kan vara 

asymtomatiskt (Kibler et al. 2003) vilket betyder att det är svårare att identifiera personer med 

skapulär dyskinesi på ett tidseffektivt sätt.    

- Lättare att identifiera kvinnor med HST för denna studie eftersom man kan fråga om en person 

har huvudvärk eller inte.   

 

Ett vanligt redskap för att behandla HST ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är att träna styrka och 

uthållighet av nack- och skuldermuskulatur med träning specifikt anpassad för varje enskild patient 

(Dahlöf, Hardebo & Carlsson 1999). Till exempel är muskelömhet i huvud, nacke, skuldror och armar 

vanligt förekommande hos skolbarn som ofta drabbas av återkommande HST. Detta kan då innebära 

att ömhet i muskulaturen har ett samband med huvudvärksfrekvens och intensitet där musculus 

trapezius brukar vara den symtomgivande muskeln (Bille, Larsson & Carlsson 1998).  
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Skapulär dyskinesi (SD) kan vara både symptomatisk och asymtomatisk och symtomen som brukar vara 

relaterade till SD är axelvärk och diffus värk i närliggande muskler som till exempel musculus trapezius 

(Kibler et al. 2003).  

 

Studien har riktat sig till fysiskt aktiva kvinnor som antingen tränar regelbundet inom en idrott (fotboll, 

handboll, styrketräning m.m.) eller är aktiva motionärer. Kriteriet för att ingå i studien var att de hade 

huvudvärk som huvuddiagnos. 

 

Hittills finns det ingen forskning om varken samband eller förekomst av HST och SD hos fysisk aktiva 

kvinnor och syftet med arbetet är att identifiera förekomsten att drabbas av SD när man har HST som 

huvuddiagnos. Studien skulle kunna täcka en kunskapslucka och eventuellt underlätta både förståelse 

och behandling av HST och SD från ett fysioterapeutiskt perspektiv.  

 

1.1 Huvudvärk  

Huvudvärk är ett samlingsnamn för olika smärttillstånd i huvudet som kan uppstå av många olika 

anledningar. En och samma person kan också ha olika typer av huvudvärk (Ditzinger & Wallenius 2001). 

Enligt International Headache Society (IHS) är spänningshuvudvärken den vanligaste formen av 

återkommande eller kronisk huvudvärk och betecknas som huvudvärk av spänningstyp (HST). Därför 

representerar HST och migrän 90 % av fallen som söker sjukvård med huvudvärk som dominerande 

symtom (Dahlöf och Hardebo 2016).  Klassifikationen av de olika huvudvärksformerna sammanfattas i 

tabell 1.  
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Tabell 1. Visar klassifikationen av olika huvudvärksformer (Laurell & Zettergren 2009)  

  

  

PRIMÄR HUVUDVÄRK  

1 Spänningshuvudvärk  

2 Migrän  

3 Migrän med aura  

4 Hortons huvudvärk  

(Clusterheadache)  

SEKUNDÄR HUVUDVÄRK  

1 Huvudvärk sekundär till trauma  

2 Posttraumatisk huvudvärk  

3 Kronisk subduralhematom  

4 Huvudvärk sekundär till traniella 

eller cervikala vaskulära sjukdomar  

5 Subaraknoidalblödning  

6 Temporalisarterit (TA)  

7 Huvudvärk vid förhöjt 

intrakraniellt tryck   

8 Huvudvärk på grund av 

överanvändning av läkemedel  

9 Huvudvärk vid infektion  

10 Meningit och encefalit  

11 Neuroborrelios  

12 Trigeminusneuralgi  

  

 

1.1.1 Huvudvärk av spänningstyp (HST)  

En av de många symtom som en patient drabbas av vid HST är smärta från rygg, nacke och skuldra. I 

en smärtteckning beskriver patienten smärtans karaktär och utbredning och följande område brukar 

tecknas vid HST: panna, temporalis muskler, käkleder, occipitalområdet, nackrosett, nacke, musculus 

trapezius superior, medius, musculus elevator scapula och hela området mellan skuldrorna. (Dahlöf, 

Hardebo & Carlsson 1999).  
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Huvudvärksförbundet beskriver HST som en molande eller tryckande huvudvärk som kommer 

smygande, blir starkare och försvinner långsamt. Trycket kan kännas i tinningarna, nacken eller över 

pannan och värken kan kännas som ett spänt band runt huvudet och är oftast dubbelsidigt som visas i 

figur 1 (Laurell & Zettergren 2009).  

  

 

  

  Figur 1. Visar de kliniska kännetecknen på huvudvärk av spänningstyp (Laurell & Zettergren 2009)  

  

  

HST som förekommer varannan dag eller tätare under minst 3 månader klassas som kronisk HST 

(Laurell & Zettergren 2009).  Hur HST uppkommer är fortfarande oklart. En teori är att värken kan bero 

på en obalans mellan olika kemiska ämnen i hjärnan bland annat serotonin, och detta kan förklara 

varför man får trötthet, koncentrations- och minnessvårigheter (Elliott 2015). En annan teori är att 

ökad psykisk spänning leder till muskelspänningar som i sin tur ökar muskeltonus i muskulaturen kring 

huvudet (Laurell & Zettergren 2009).  

  

1.2 Skapulär dyskinesi (SD) och typer av skapulär dyskinesi  

Begreppet skapulär dyskinesi (SD) eller vingskapula (Thomeé et al. 2011) har tidigare använts för att 

beskriva en isolerad skillnad i skuldrans position, rörelse och funktion. Många tidigare studier och 

behandlingar har fokuserat på att behandla enbart lokala muskler i skuldran på ett isolerat sätt men 

nya studier har visat att skuldran är en del av ett mycket större system och man måste se helheten i 

patienten (Willmore & Smith 2015). Skapulas rörelse är resultatet av koordinerade muskelaktiveringar 

och passiv positionering i relation till bröstkorgen och armens rörelse. För att uppnå en bra skapulär 

stabilisation behöver det finnas en bra koppling mellan två muskelgrupper, på ena sidan övre och nedre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Mil d  ljus -   eller  

ljudkänslighet   

   Smärtan är molande,  

ihållande och kan ändras  

av svårighetsgrad under  

dagen   

   Smärtan beskrivs som  

åstramande eller  

tryckande   

   Smärta ligger som ett band  

runt huvudet   
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musculus trapezius och på andra sidan musculus rhomboidei tillsammans med musculus serratus 

anterior. Aktivering av nedre musculus trapezius är extra viktigt för att behålla centreringen av skuldran 

vid axelflexion, när armen kommer upp i flexion och skuldran roterar (Kibler et al. 2003). För bättre 

förståelse visar figur 2 skuldrans anatomi.  

  

  

  Figur 2. Visar de ytliga och djupa muskler som fäster i skapula (Delaney 2013)  

  

Det finns tre typer av SD vilka visas i figur 3.  

   

 
      

 1                       2     3  
  

Figur 3. Visar alla tre typer av SD och som är synlig vid inspektion. Viktigt att lägga märke   

på skapulas mediala kant som framträder på olika sätt beroende på vilken typ av SD som 
patienten har. Bild 1. 1, SD Typ 1. 2, SD Typ 2. 3, SD Typ 3. (Kibler et al. 2003)  
 

- Typ 1  

När nedre mediala kanten av skulderbladet är mycket synligt. Resultat av en onormal rotation 

i tvärgående rotationsaxel.   

- Typ 2  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUvayhsb3RAhVFlCwKHaNfDbYQjRwIBw&url=https://www.acefitness.org/blog/3516/muscles-that-move-the-scapulae&bvm=bv.144210762,d.bGg&psig=AFQjCNELMLIrmMZLXa_TM1dw3QOmHRHMsQ&ust=1484337234881495
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När hela mediala kanten av skulderbladet är mycket synligt. Resultat av en onormal rotation i 

transversala rotationsaxeln.  

- Typ 3  

Kranial translation av hela skulderbladet och övre delen av mediala kanten av skuldran är 

mycket synligt. (Kibler et al. 2003).  

  

Många personer har både axel- och nackvärk vid undersökning av SD. Det svåraste med den angivna 

patientgruppen är att sortera exakt ursprunget/orsaken till själva smärtan (Thomeé et al. 2011). 

 

Skapulär dyskinesi kan uppkomma p.g.a. deformiteter i bröstkorgen som skolios med deformitet av 

revben men den vanligaste orsaken är på grund av svaghet av de viktigaste skulderstabilisatorerna, 

som musculus serratus anterior, trapezius och rhomboideerna. SD som orsakas av muskelsvaghet blir 

mer tydligt vid aktiva rörelser vid test av skuldrans muskulatur. Mindre grader av SD kan ses hos många 

personer men har inte någon påverkan i glenohumerala leden. Hög grad av SD är främst orsakad av 

neurologiska skador som dysfunktion av den långa thoracala nerven med påverkan av musculus 

serratus anterior (Thomeé, Swärd & Karlsson 2011).  

 

Man kan sammanfatta och säga att SD är en alteration av normala positionen av skuldran under en 

kopplad skapulohumeral rörelse ofta relaterad till axelbesvär (Kibler et al. 2003).   

  

1.2.1 Undersökning av skapulär dyskinesi  

De traditionella metoderna för att påvisa SD är:  

- Visuellt undersöka skuldran vid elevation  

- Be patienten pressa mot en vägg för att se om skuldran lyfts fram  

- Be patienten göra upprepade armhävningar för att se om skuldran lyfts fram 

- Axelflektion med manuellt isometriskt motstånd från undersökaren i ca 30 graders axelflexion 

som jämförs på båda sidorna och anses vara det effektivaste sättet att framkalla SD (Rockwood 

et al. 1998).  

Endast denna test har använts till studien.  

  

1.3 Skapulas rörelse  

Skulderbladet rör sig i tre riktningar om man tar nyckelbenet som fast punkt. Samtidigt rör sig 

skulderbladet i relation till bröstkorgen. De riktningar som skulderbladet har i acromioklavikular leden 

(AC-leden) är kranialt-kaudalt, ventral-dorsalt och rotation. På personer som har en stor muskelmassa 

är skulderbladet positionerat mer kranialt och väldigt nära bröstkorgen. På personer med mindre 
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muskelmassa har skulderbladet mer avstånd från bröstkorgen och är mer kaudaliserat (Kaltenborn 

2002).  

  

1.4 Skapulothorakala leden  

Skapulothoracala leden är ingen anatomisk led, men har stor fysiologisk betydelse för axelleden. 

Skuldran har inga ligament mot bröstkorgen förutom AC-leden och coracoacromiala ligament. Skuldran 

stabiliseras av enbart muskler. Skuldran och humerus måste hela tiden anpassa sig till axelns rörlighet 

för att bevara bra stabilitet i hela rörelsen (Donatelli 2004). Figur 4 visar alla rörelser som sker i 

skapulothorakala leden.   

  

  

 

Figur 4. Visar rörelserna som sker i skapulothorakala leden som är elevation,  

depression, adduktion, abduktion, kranial rotation och kaudal rotation (Delaney 

2013)  

  

1.5 Andra skador och besvär från bröstrygg och skuldror  

1.5.1 Skador i ryggen  

Eftersom bröstryggen har en mycket stabil konstruktion, är mjukdelsskada i bröstryggen ovanligt. 

Ländryggskotorna saknar i motsats till bröstkotorna revben och är därför mer utsatta för 

  

  

  

  
Abduktion   K ranial rotation   K audal rotation   

Elevation   Depression   Adduktion   
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mjukdelsskador. Ryggskott (lumbago) är ett mycket vanligt smärttillstånd, som de flesta drabbas av 

någon gång i livet. Den direkta orsaken till ryggskott är fortfarande oklart. Det är dock känt att de 

strukturer som ingår i och omger ryggraden har rikligt med nerver. Skada eller irritation i någon av 

dessa strukturer kan innebära att ett smärttillstånd utvecklas till ryggskott. Detta medför i vanliga fall 

att ryggradens muskler blir spända och att rörelse ökar smärtan. Studier har visat att aktiva i idrotter 

med tung ryggbelastning oftare får ryggskott än andra. (Thomeé, Swärd & Karlsson 2011).  

  

1.5.2 Skolios  

Skolios betyder att man har en krokig ryggrad som kan identifieras visuellt. Skoliosen är vanligtvis 

orsakad av att bäckenet är snett på grund av att det finns en betydlig benskillnad. När skoliosen kan 

rättas rätas ut i både liggande och sittande kallas den för funktionell skolios. När den ej kan rätas ut 

kallas den för strukturell skolios och orsaken är okänd. Att ha väldigt lätt skolios brukar vara vanligt och 

ställer väldigt sällan till besvär (Rindforth 2013).  

  

1.5.3 Refererad skulderbladssmärta  

När det förekommer nervrotspåverkan är ömmande muskulatur längs övre kanten av mediala 

skulderbladet mycket karakteristiskt, ofta mycket lokaliserat, vilket kallas ”the silver dollar sign”. Ibland 

ger kompression i samma område en parestesikänsla ner i armen. Denna värk kring skulderbladet i 

samband med radikulopati försvinner vanligen vid selektiv nervrotsblockad (SNRB), då även den 

provocerbara nacksmärtan försvinner (Tullberg & Branth 2010). Vid en SNRB injicerar man 

bedövningsmedel in en specifik nervrot för att minska smärtan.  

  

2. Syfte   

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av skapulär dyskinesi hos fysisk aktiva kvinnor med  

spänningshuvudvärk.   

  

2.1 Frågeställning  

- Hur stor är förekomsten av skapulär dyskinesi hos fysisk aktiva kvinnor som har huvudvärk?  

- Finns det större risk att drabbas av skapulär dyskinesi när man har spänningshuvudvärk?  

- Kan resultatet ge upphov till vidare forskning? 

 



      9  

  

3. Metod  

3.1 Material och metod  

För insamling av information till arbetet användes en egen enkät som innehöll två delar. Första delen 

innehåll frågor som besvarades av personen som skulle undersökas och andra delen fylldes i av 

undersökaren. Frågorna från första delen innehöll två frågor från Neck Disability Index (NDI)-svensk 

version som är en validitets- och reliabilitetstestad enkät för nackbesvär (Bunketorp 2001). Frågorna 

ansågs vara relevanta för arbetets mål och syfte och ifyllda enkäter förvarades i ett låst skåp. NDI 

innehåller 10 frågor men enbart fråga 5 och 10 användes till arbetet. Se bilaga 2. 

Andra delen av enkäten fylldes i av undersökaren efter att ha genomfört en manuell muskeltest, som 

enligt Rockwood (1998) är det effektivaste sättet att framkalla SD. Personen som ska undersökas 

genomför en axelflektion med manuellt isometriskt motstånd från undersökaren i ca 30 graders 

axelflexion. Testet genomfördes på båda armar enligt instruktion och är positivt om skuldran lyfts fram.  

En annan enkät som används för arm, axel och handutvärdering är Disabilities of the Arm, Shoulder 

and Hand (DASH) som är validitets- och reliabilitetstestad (Svenska Skulder och Armbågssällskapet 

2007). Enkäten innehåller 30 frågor men ansågs inte vara relevant för arbetets mål och syfte.  Se bilaga 

3. 

Ingen ålderskriterie tillämpades för att samla in information och ingen gruppjämförelse genomfördes 

då all fokus var på att identifiera kvinnor med HST och undersöka om de samtidigt hade SD. Typ av SD, 

orsak till sitt eventuella tillstånd och behandling ingick inte heller i studien. Det enda kravet var att de 

hade huvudvärk och någon form av regelbunden fysisk aktivitet. 

 Därefter sammanställdes informationen från enkäterna i olika diagram för bättre analys av samtliga 

svar.  

3.1.1 Rekrytering   

Rekryteringen av försökspersoner – kvinnor – gjordes dels på en primärvårdsenhet i Aleris Rehab 

Tullinge samt genom olika idrottsföreningar i Stockholm (fotbolls-, basket-, hockey-, sim-, innebandy- 

och handbollsföreningar) enligt följande flödesschema: 
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3.2. Försökspersoner  

3.2.1 Inklusions - och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för att ingå i arbetet var att vara kvinna, fysisk aktivt antingen inom en särskild 

idrott eller regelbunden träning och samtidigt drabbas av huvudvärk. Kvinnor som undersöktes var 

idrottare (som tränar med en särskild idrott/motionär) och kvinnor som sökt vård för 

huvudvärksbesvär på Aleris Rehab Tullinge. Äldsta kvinnan som ingick i studien var 49 år och yngsta 18 

år. Alla som ingick i studien hade någon form av regelbundet träning och fysisk aktivitet och 

sammanställs i tabell 2.  

  

             Tabell 1. Sammanställning av kvinnor som ingick i studien 

 

Aktivitet  Tillfrågade 

kvinnor  

Kvinnor med 

huvudvärk  

Fotboll  34  6 

Handboll  20  2  

Löpning  10  10  

Övrigt  7  7  

Totalt antal kvinnor  71  25  
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Tabell 1 visar att 71 kvinnor frågades om de hade huvudvärk varav 34 kvinnor tränade fotboll, 20 

handboll, 10 löpning och 7 annat (karate, simning, pilates, golf, power walk, ridning och styrketräning). 

Av 71 kvinnor som tillfrågades hade 25 huvudvärk, varav 6 som tränade fotboll, 2 handboll, 10 löpning 

och 7 övrigt (karate, simning, pilates, golf, power walk, ridning och styrketräning). 

 

3.3 Etiska övervägande    

Alla kvinnor som ingick i studien informerades muntligt om de fyra allmänna huvudkraven på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2016) samt att de kunde tacka nej till muskeltestet utan att ange skäl. De informerades också om att 

inga personuppgifter behandlades, och att deltagarna har anonymiserats. Undersökningen 

genomfördes via en standardiserad och beprövade muskeltest och innebar ingen risk för deltagarna.   

All information och samtycke var muntlig och kvinnor som ingick i studien uppmanades kontakta 

undersökaren vid eventuella frågor. Därför finns det ingen bilaga med samtycke.   

   

4. RESULTAT  
 

För att sammanställa resultatet ingick enbart kvinnor med huvudvärk i studien och inte antal tillfrågade 

kvinnor, dvs. att enbart 25 av 71 kvinnor. Enkäterna samlades in och varje fråga med sina respektive 

svar sammanställdes i enskilda diagram för lättare tolkning av svaren. För att svara fick man kryssa det 

alternativet som instämde med deras symtom och samtliga svar visas i följande figurer:   
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Figur 5. Fråga 1. Huvudvärk 

 

 

 

Figur 5 visar att 4 av 25 kvinnor har måttligt och oregelbundet återkommande huvudvärk. 9 av 25 

kvinnor har måttligt och regelbundet återkommande huvudvärk. 10 av 25 kvinnor har kraftigt och 

regelbundet återkommande huvudvärk. 3 av 25 kvinnor har nästan alltid huvudvärk. Ingen kvinna har 

varken svarat att de inte har huvudvärk eller har svag och oregelbundet återkommande huvudvärk.  

 

 

 
Figur 6. Fråga 2 Fritidsaktiviteter 
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Figur 6 visar att 6 av 25 kvinnor kan utöva alla fritidsaktiviteter utan att känna smärta i nacken. 9 av 

25 kan utöva alla fritidsaktiviteter men med viss smärta i nacken. 7 av 25 kvinnor kan inte utöva alla 

fritidsaktiviteter på grund av smärta i nacken. 2 av 25 kan endast utöva ett fåtal fritidsaktiviteter på 

grund av smärtan i nacken. 1 av 25 kvinnor kan nästan inte alls utöva fritidsaktiviteter på grund av 

smärta i nacken. Ingen har svarat att de inte kan utöva fritidsaktiviteter.   

 
Figur 7. Skapulär dyskinesi

    
  

 

 

Figur 7 visar resultatet av muskeltestet och att 23 av 25 kvinnor har någon form av SD och resterande 

2 kvinnor ingen SD.  

 

5. Diskussion  
 

Resultat diskussion  

Resultaten av studien visar att 92 % av alla som ingick i studien hade någon form av SD, vilket betyder 

att förekomsten av SD hos fysisk aktiva kvinnor med huvudvärk är högt. Resultaten visar att kvinnor 

påverkades av huvudvärken på olika sätt i deras fritidsaktiviteter och det skulle man kunna ta hänsyn 

till för vidare forskning eftersom detta kan bero på vilken idrottsintresse man har. Intensiteten och 

tidsförloppet av HST varierar också, vilket kan eventuellt betyda att ju oftare man drabbas av HST desto 

större tendens har du för att utveckla SD eller vice versa. Studieresultatet kan vara av fysioterapeutiskt 

intresse för både behandling av patienter med huvudvärk och axelbesvär med tanke på att SD har en 

hög förekomst hos kvinnor med huvudvärk enligt studien. 

 

Flera fotbollslag, simföreningar, handbollsklubbar, basketbollsföreningar och innebandyföreningar 

kontaktades för att erbjuda undersökningen men bara ett fåtal visade intresse för att ingå i studien.  
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Prestationen av en idrottare beror på vilken sport man utövar, till exempel fotboll kräver mycket 

kondition och bra benstyrka eftersom all teknik är fokuserad på benen och använder inte armarna på 

samma sätt som en basketspelare eller handbollspelare. Skillnader mellan olika idrottare med 

huvudvärk skulle möjligtvis påverka resultatet/fyndet som arbetet kom fram till och leda ytterligare till 

mer fördjupad diskussion eftersom muskulaturen på skuldrorna skulle vara olika beroende på vilket 

idrott man utövar.    

 

Att en viss typ av SD skulle kunna utlösa och utveckla en HST borde inte uteslutas helt och hållet 

eftersom anatomin och biomekaniken visar att muskler som stabiliserar huvud, nacke och skuldror är 

stark kopplade till varandra (Kaltenborn 2002). Tidigare studier och forskning visar att SD är kopplad 

till olika axelbesvär men ingen forskning som beskriver sambandet eller förekomsten av SD med HST 

enligt reviderat litteratur. Hur och i vilken omfattning påverkas manliga idrottare/motionärer av HST 

och SD är fortfarande okänd eftersom tidigare forskning om SD är som sagt stark kopplad till 

axelinstabilitet, axelskador och axelsmärtor (Kibler 2003).  

  

Metoddiskussion  

En nackdel med studien är att antal kvinnor som ingick i studien var mindre än 30 och det optimala 

skulle ha varit att få full tillgång till olika föreningar för att undersöka mer än 30 kvinnor och eventuellt 

till och med kunna jämföra hur olika idrottsaktiviteter påverkar en idrottare som har HST och hur stor 

sannolikheten är att drabbas av HST och SD beroende på vilken idrottsaktivitet man tränar eller vice 

versa.  

 

Fördelen med studien är att enkäten som skapades innehöll frågor från NDI som är en standardiserad 

enkät som används för nackbesvär (Bukentorp 2001) och en standardiserad muskeltest för att 

undersöka SD (Rockwood et al. 1998). Fokus var på att genomföra både enkät- och muskeltestet så 

smidigt och tidseffektivt som möjligt utan utrustning för att undersöka så många kvinnor som möjligt 

och därför var frågorna konkreta och muskeltestet specifikt. Enkäten anses vara tillräckligt för studiens 

mål och syfte. Om studien skulle ha varit mer fördjupad och tagit hänsyn till flera faktorer, som till 

exempel predominanta armen, smärtintensitet, smärtfrekvens, hur personen påverkas av sina besvär 

m.m. skulle enkäten vara otillräckligt. Hur HST och eventuell smärta i nacke/axlar/skuldror påverkar 

idrottaren/motionären var inte av intresse i studien eftersom syftet var enbart att hitta förekomsten 

av SD hos fysisk aktiva kvinnor med HST. Risk för bias finns i både resultat och konklusion eftersom 

muskeltestet genomfördes manuellt och undersökaren är samma person som genomför studien. Om 

vidare studier skulle genomföras med samma frågeställning bör undersökningen genomföras av 1 eller 

2 neutrala legitimerade sjukgymnaster för att minska risken för bias och kunna påvisa ett mer reliabel 
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resultat (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2015). Även om muskeltestet är 

lätt att genomföra och bedöma eftersom ingen utrustning krävs får studien anses som en pilotstudie 

som eventuellt kan leda till vidare forskning/fördjupning mellan båda diagnoserna. 

 

Alla kvinnor som ingick i studien var fysisk aktiva kvinnor som sökte sig till öppenvårdsmottagningen i 

Aleris Rehab i Tullinge och idrottare från olika idrottsföreningar.   

    

Även om den standardiserade muskeltesten säger att man måste jämföra båda sidorna (Rockwood et 

al. 1998) bedömdes det vara tillräckligt att uppge positiv/negativ SD för studiens mål och syfte. Att 

lägga till predominerande arm och resultatskillnad mellan båda skuldror skulle vara i så fall oanvänd 

data för studiens mål och syfte. Däremot skulle man kunna använda sistnämnda kriterier i ett annat 

sammanhang/studie för att eventuellt identifiera om predominanta armen har högre/mindre tendens 

att utveckla SD när man redan drabbas av HST. Ingen VAS eller NRS-skala användes för att bedöma 

smärta eftersom smärtintensiteten som kommer från skuldror och axlar ej var av intresse för studiens 

mål och syfte. Dessutom finns det redan flera studier som visar direkt koppling mellan SD och olika 

axelsbesvär samt skuldrans påverkan av axeln. Några exempel är Kiblers studie om ”skapulär dyskinesi 

och sin relation till axelsmärta” (Kibler et al. 2003) och ”skulderbladens inblandning på impingemet: 

tecken och symtom” (Kibler 2006) samt Huangs studie om ”skapulär dyskinesi: mönster, 

funktionshinder och associerande faktorer hos personer med axelbesvär” (Huang et al 2016).  

 

6. Konklusion 

 
Pilotstudien visar att även om enbart fysiskt aktiva kvinnor undersöktes kan detta betyda att det finns 

stor sannolikhet att drabbas av SD när man har HST eftersom 92 % av undersökta kvinnor med 

huvudvärk hade SD. Det rekommenderas att fler personer, både män och kvinnor behövs undersökas 

för att verkligen kunna dra slutsatsen att HST och SD hänger ihop med varandra, dessutom fördjupa 

undersökningen med förslagningsvis elektromiografisk undersökning och till och med jämföra 

resultaten med Casteleins studie (Castelein et al. 2016) som redan visar ändrad muskelaktivitet hos 

personer med SD. Man skulle kunna till och med klassificera och undersöka fler idrottare inom fotboll, 

löpning, simning, basket och handboll, och jämföra deras resultat för att kanske bekräfta om det finns 

större tendens att drabbas av HST och SD samtidigt beroende på vilken sport man utövar och påverkan 

av predominanta armen. Informationen kan eventuellt hjälpa att ändra eller justera deras träningssätt 

för att undvika och förebygga HST och SD för bättre prestation av idrottaren.    
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1. Enkät ”HST/SD”  

Ålder:        

Aktuell Idrottsintresse:  

    

Del 1 FYLLS I AV PATIENT  

Kryssa för det påstående som bäst stämmer bäst   

Huvudvärk  

1.  Jag har aldrig huvudvärk    

2.  Jag har svag och oregelbundet återkommande huvudvärk    

3.  Jag har måttligt och oregelbundet återkommande huvudvärk    

4.  Jag har måttligt och regelbundet återkommande huvudvärk    

5.  Jag har kraftig och regelbundet återkommande huvudvärk    

6.  Jag har nästan alltid huvudvärk    

 Fritidsaktiviteter  

1.  Jag kan utöva alla fritidsaktiviteter utan att känna smärta i nacken    

2.  Jag kan utöva alla fritidsaktiviteter men med viss smärta i nacken    

3.  Jag kan inte utöva alla fritidsaktiviteter på grund av smärta i nacken    

4.  Jag kan endast utöva ett fåtal fritidsaktiviteter på grund av smärtan i 

nacken  

  

5.  Jag kan nästan inte alls utöva fritidsaktiviteter på grund av smärtan i 

nacken  

  

6. Jag kan överhuvudtaget inte utöva fritidsaktiviteter    
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 Del 2  

Fylls av  sjukgymnast   

Test  Positiv SD  Negativ SD  

Isometrisk axel flexion 30 gr      
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8.2 Bilaga 2. Neck Disability Index – Nackfunktionsskala (NDI)- Svensk version 

 

 NECK DISABILITY INDEX - NACKFUNKTIONSSKALA  

Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur Din nacksmärta påverkar det dagliga 

livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar Dig. Vi är medvetna om att det 

kan vara svårt att välja mellan två närstående påståenden, men var vänlig kryssa bara i den rutan som 

mest motsvarar Er situation.  

 

1. SMÄRTINTENSITET  

1. Jag har ingen smärta för närvarande  

2. Smärtan är mycket lätt  

3. Smärtan är måttlig  

4. Smärtan är svår  

5. Smärtan är mycket svår  

6. Smärtan är värsta tänkbara  

2. PERSONLIG OMVÅRDNAD (Hygien, påklädning etc)  

1. Jag kan sköta mig själv som vanligt utan att få ökad smärta  

2. Jag kan sköta mig själv som vanligt, men det orsakar ökad smärta  

3. Det innebär smärta att sköta mig själv och jag är försiktig och långsam  

4. Jag behöver en del hjälp, men klarar det mesta av min personliga omvårdnad  

5. Jag behöver hjälp varje dag med det mesta i min personliga omvårdnad  

6. Jag klär inte på mig, tvättar mig med svårigheter och ligger till sängs  

3. LYFTA  

1. Jag kan lyfta tunga saker utan ökad smärta  

2. Jag kan lyfta tunga saker, men det ger ökad smärta  

3. Smärtan hindrar mig från att lyfta tunga föremål från golvet, men jag klarar det om det är 

lämpligt placerat, ex på ett bord  

4. Smärtan hindrar mig från att lyfta tunga föremål, men jag klarar medeltunga föremål, om de 

är lämpligt placerade  

5. Jag kan lyfta mycket lätta föremål  

6. Jag kan inte lyfta eller bära något överhuvudtaget  

4. LÄSNING  

1. Jag kan läsa så mycket som jag vill utan smärta från nacken  

2. Jag kan läsa så mycket jag vill med lätt smärta i nacken  

3. Jag kan läsa så mycket jag vill, men med måttlig smärta i nacken  
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4. Jag kan inte läsa så mycket jag vill p g a måttlig smärta från nacken  

5. Jag kan knappast läsa alls p g a svår smärta från nacken  

6. Jag kan inte läsa alls p g a smärtan  

5. HUVUDVÄRK  
1. Jag har ingen huvudvärk överhuvudtaget  

2. Jag har lätt huvudvärk då och då  

3. Jag har måttlig huvudvärk då och då  

4. Jag har måttlig huvudvärk ofta  

5. Jag har svår huvudvärk ofta  

6. Jag har svår huvudvärk praktiskt taget hela tiden  

6. KONCENTRATION  

1. Jag kan koncentrera mig helt och hållet när jag behöver, utan problem  

2. Jag kan koncentrera mig helt och hållet när jag behöver, men får lindriga besvär  

3. Jag har måttliga svårigheter att koncentrera mig när jag behöver  

4. Jag har stora svårigheter att koncentrera mig när jag behöver  

5. Jag har avsevärda problem att koncentrera mig när jag behöver  

6. Jag kan inte koncentrera mig alls  

7. ARBETE  

1. Jag kan utföra så mycket arbete som jag vill  

2. Jag kan bara göra mitt vanliga arbete, men inte mer  

3. Jag kan göra det mesta av mitt vanliga arbete, men inte mer  

4. Jag kan inte utföra mitt vanliga arbete  

5. Jag kan knappast utföra något arbete alls  

6. Jag kan inte utföra något arbete alls  

8 BILKÖRNING  

1. Jag kan köra bil utan någon nacksmärta  

2. Jag kan köra bil så länge jag vill, med lätt smärta i nacken  

3. Jag kan köra bil så länge jag vill, med måttlig smärta i nacken  

4. Jag kan inte köra bil så länge jag vill p g a måttlig smärta från nacken  

5. Jag kan knappast köra bil alls p g a svår smärta från nacken  

6. Jag kan inte köra bil alls p g a nacksmärtan  

9. SÖMN  

1. Jag har inga problem med sömnen  

2. Min sömn är lätt störd (mindre än 1 tim sömnlöshet)  

3. Min sömn är måttligt störd (1-2 tim sömnlöshet)  

4. Min sömn är tämligen störd (2-3 tim sömnlöshet)  
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5. Min sömn är kraftigt störd (3-5 tim sömnlöshet)  

6. Min sömn är helt och hållet störd (5-7 tim sömnlöshet p g a smärtan)  

10. FRITIDSAKTIVITETER  

1. Jag klarar att utföra alla mina fritidsaktiviteter utan någon nacksmärta  

2 Jag klarar att utföra alla mina fritidsaktiviteter, men med lätt smärta i nacken  

3. Jag klarar att utföra de flesta, dock inte alla mina vanliga fritidsaktiviteter p g a smärta i  

nacken  

4. Jag klarar bara att utföra ett fåtal av mina vanliga fritidsaktiviteter p g a smärta i nacken  

5. Jag kan knappast utföra några fritidsaktiviteter p g a smärta i nacken  

6. Jag kan inte utföra några fritidsaktiviteter alls  
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8.3 BILAGA 3. Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)- Svensk 

version.  
 

HÄLSOENKÄT (ARM/AXEL/HAND) 

 

Denna enkät berör Dina symtom och Din förmåga att utföra vissa aktiviteter. Svara på varje fråga, 

baserat på hur Du har mått den senaste veckan, genom att kryssa för ett svarsalternativ för varje 

fråga. Om det är någon aktivitet Du inte har utfört den senaste veckan får Du kryssa för det svar som 

Du bedömer stämmer bäst om Du hade utfört aktiviteten. Det har ingen betydelse vilken arm eller 

hand Du använder för att utföra aktiviteten. Svara baserat på Din förmåga oavsett hur Du utför 

uppgiften. 

 

 Ingen 

svårighet 

Viss 

svårighet 

Måttlig 

svårighet 

Stor 

svårighet 

Omöjligt 

att göra 

1. Öppna en ny burk, eller hårt sittande 

lock 

     

2. Skriva      

3. Vrida om en nyckel      

4. Förbereda en måltid      

5. Öppna en tung dörr      

6. Lägga upp något på en hylla över Ditt 

huvud 

     

7. Utföra tunga hushållssysslor (t ex 

tvätta golv 

och väggar, putsa fönster, hänga tvätt) 

     

8. Trädgårdsarbete      

9. Bädda sängen      

10. Bära matkassar eller portfölj      

11. Bära tunga saker (över fem kilo)      

12. Byta en glödlampa ovanför Ditt 

huvud 

     

13. Tvätta eller föna håret      

14. Tvätta Din rygg      

15. Ta på en tröja      
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16. Använda en kniv för att skära upp 

maten 

     

17. Fritidsaktiviteter som kräver liten 

ansträngning 

(t ex spela kort, sticka, boule) 

     

18. Fritidsaktiviteter som tar upp viss 

kraft eller stöt 

genom arm, axel eller hand (t ex spela 

golf, 

använda hammare, spela tennis, skytte, 

bowling) 

     

19. Friritidsaktiviteter där Du rör på 

armen fritt 

(t ex spela badminton, simma, gympa) 

     

20. Färdas från en plats till en annan      

21. Sexuella aktiviteter      

 

22. Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört 

Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra? 

Inte alls  Lite  Måttligt  Mycket  Väldigt mycket 

 

23. Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört 

Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter? 

Inte alls  Lite  Måttligt  Mycket  Väldigt mycket 

 

 Ingen Lätt Måttligt  Svår Mycket 

svår 

24. Värk/smärta i arm, axel eller hand      

25. Värk/smärta i arm, axel eller hand i 

samband med aktivitet 

     

26. Stickningar (sockerdrickskänsla) i 

arm, axel eller hand 

     

27. Svaghet i arm, axel eller hand      

28. Stelhet i arm, axel eller hand      
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29. Har Du haft svårt att sova, under de senaste sju dagarna, på grund av värk/smärta i arm, axel eller 

hand? 

Inte alls  Viss svårighet   Måttlig svårighet  Stor svårighet  

  Mycket stor svårighet 

 

30. Jag känner mig mindre kapabel, har sämre självförtroende eller känner mig mindre behövd på 

grund av mina arm-, axel- eller handproblem. 

 

Instämmer absolut inte  Instämmer inte  Vet inte  Instämmer  

  Instämmer absolut 

 

Följande frågor rör hur mycket Dina arm-, axel- eller handproblem påverkat Din förmåga att arbeta 

(inklusive hushållsarbete om detta är Ditt huvudsakliga arbete). 

Arbetar du? JA NEJ 

 

Om du inte arbetar kan du hoppa över de följande fyra frågorna 

Ange här ditt arbete___________________________ 

 

Kryssa för det påstående som bäst stämmer in på Din kroppsliga förmåga de senaste sju dagarna.  

 

Hade du någon svårighet att: Ingen 

svårighet 

Viss 

svårighet 

Måttlig 

svårighet 

Stor 

svårighet 

Omöjligt 

att göra 

1. använda Din vanliga teknik för att 

arbeta? 

     

2. utföra Ditt ordinarie arbete på grund 

av 

     

3. utföra Ditt arbete så bra som Du skulle 

vilja? 

     

4. utföra Ditt arbete på den tid Du brukar 

använda? 

     

 

 

Följande frågor rör hur mycket Dina arm-, axel- eller handproblem påverkat Din förmåga att spela 

musikinstrument och/eller utöva idrott.  
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Spelar du något musikinstrument eller utövar någon idrott?  

JA NEJ 

 

Om Du inte spelar något musikinstrument eller utövar någon idrott kan Du hoppa över resterande 

frågor 

 

Om Du spelar mer än ett musikinstrument eller utövar mer än en idrott ska Du svara med avseende 

på den aktivitet som är viktigast för Dig. Ange här det musikinstrument eller den idrott som är 

viktigast för Dig___________________________ 

 

Kryssa för det påstående som bäst stämmer in på Din kroppsliga förmåga de senaste sju dagarna 

 

Hade du någon svårighet att: Ingen 

svårighet 

Viss 

svårighet 

Måttlig 

svårighet 

Stor 

svårighet 

Omöjligt 

att göra 

1. använda Din vanliga teknik för att 

spela 

instrument/idrotta? 

     

2. spela instrument/idrotta på grund av 

värk/smärta 

i arm, axel eller hand? 

     

3. spela instrument/idrotta så bra som 

Du skulle 

vilja? 

     

4. använda lika mycket tid som vanligt för 

att spela 

instrument/idrotta? 
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8.4 Bilaga 4. Exempel mail för ansökan om undersökning 
 

Hej! 

Erik heter jag och är sjukgymnast som jobbar på Aleris Rehab Tullinge. Just nu arbetar jag på 

en studie som handlar om "Förekomst av skapulär dyskinesi hos fysisk aktiva kvinnor med 

spänningshuvudvärk". Jag kan kort berätta att nästan alla typer av huvudvärk och skapulär dyskinesi 

(muskulär obalans i skuldrorna) behandlas från ett sjukgymnastiskt perspektiv genom att förstärka 

musklerna kring skuldrorna.  Jag vill därför fråga er om ni skulle vara intresserade av att delta 

i studien. Undersökningen tar ej längre än 2 min per person och inga personuppgifter behandlas. 

 

Fördelen med undersökningen är att alla spelare som har huvudvärk blir undersökta med en snabb 

muskeltest som visar om de har skapulär dyskinesi eller inte. Om ni skulle vilja hjälpa till med studien 

genom att ställa upp kan jag komma förbi när ni har träning och genomföra undersökningen. Om ni 

skulle önska mer information så kan jag jätte gärna berätta mer. 

  

Med vänlig hälsning 

Erik Goytia Vasquez 

Leg. Sjukgymnast 

 


