
EXAMENSARBETE

Hypermobilitet och smärta hos studenter
bland sjukgymnaststudenter vid Luleå

tekniska universitet

Josefine Holmgren
Malin Olsson

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastikprogrammet 180hp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypermobility and pain among physiotherapy students in Luleå university of 

technology 

 Hypermobilitet och smärta hos studenter bland sjukgymnaststudenter vid Luleå 

tekniska universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefine Holmgren 

Malin Olsson 

Kurs: S0001H 

Termin: HT12 

Handledare: Universitetslektor Katarina Mikaelsson 

Examinator: Universitetslektor Jenny Röding 



2 

 

  

 

 

 

 

Författarna vill rikta ett stort Tack till... 

Handledare Katarina Mikaelsson för synpunkter och stöd. 

samt 

deltagarna som möjliggjorde studien. 

 



3 

 

Hypermobility and pain among physiotherapy students in Luleå university of 

technology 

Josefine Holmgren & Malin Olsson 

 

Abstract 

 

Introduction: Hypermobility is a condition where the range of movement is greater than 

normal. In the world population, 4-40 % is considered living with the condition. Women and 

individuals with a heritage from Asia and Africa are more likely to have a hypermobility. 

Hypermobility tends to decrease with age. Symptoms such as pain can occur, but the 

individuals may as likely be free of symptoms. A simple test to diagnose a general 

hypermobility is Beighton scale test(BST). In order to prevent hypermobility to affect the 

individual certain procedures can be done for example training and information. Aim: To 

examine the prevalence of general hypermobilty and its correlation with pain in 

physiotherapist students in Luleå University of Technology. Methods: 42 physiotherapist 

students were examined with BST and answered a pain and activity questionnaire. Results: 

19 of 42 students were hypermobile. The answering frequency was 21 %.  There were a 

bigger number of women in the hypermobile group. 16-58 % of the hypermobile population 

experienced pain in some way. The main prevalence for pain in the hypermobile group was 

pain in the back, followed by a feeling of tiredness in the back. Conclusion: More research is 

needed in this area to understand the impact of general hypermobilty and pain, and to closer 

examine what preventive measures that should be used to avoid future symptoms. The result 

of this study reflects the current research. Pain seems to be less present in hypermobile 

individuals who exercise regularly. This is a positive factor for physiotherapists. 

 

 

Keywords: Activity, Beighton Scale Test, Hypermobility, Physiotherapy, Pain.  
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Hypermobilitet och smärta bland sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska universitet 

Josefine Holmgren & Malin Olsson 

 

Abstrakt 

 

Introduktion: Hypermobilitet är ett tillstånd där rörelseomfånget är ökat. Av världens 

population beräknas 4-40 % leva med tillståndet. Hypermobilitet förekommer i större 

frekvens hos kvinnor samt hos individer med ursprung från Asien och Afrika. Hypermobilitet 

minskar med åldern. Symptom som smärta kan uppkomma men individerna kan lika gärna 

vara fria från symptom. Ett enkelt sätt att diagnostisera generell hypermobilitet är ett Beighton 

scale test(BST). För att förhindra att hypermobiliteten påverkar individen kan vissa 

interventioner utföras, till exempel har träning, råd och information visat goda resultat i 

tidigare forskning. Syfte: Att undersöka förekomsten av generell hypermobilitet och dess 

samband med  smärta hos sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska universitet. Metod: 42 

sjukgymnaststudenter blev undersökta med BST och svarade på en enkät om smärta och 

aktivitet. Resultat: 19 av 42 deltagare var hypermobila. Svarsfrekvensen var 21 %.  Kvinnor 

var dominerande i den hypermobila gruppen. 16-58 % av den hypermobila 

undersökningsgruppen angav att de kände av smärta i samband med någon aktivitet. Den 

största förekomsten av smärta i den hypermobila gruppen var ryggsmärta, följt av en känsla 

av trötthet i ryggen.  Konklusion: Mer forskning krävs gällande generell hypermobilitet för 

att förstå betydelsen av generell hypermobilitet och smärta, samt vilka preventiva åtgärder 

som kan användas för att undvika framtida problematik. Resultatet av studien på denna grupp 

stämmer överens med dagens forskning. Smärta i samband med hypermobilitet är mindre 

förekommande hos generellt hypermobila individer som utför regelbunden fysisk aktivitet, 

detta styrks av denna studie samt tidigare forskning. Detta är en faktor som gynnar den 

sjukgymnastiska kåren. 

  

 

Nyckelord: Aktivitet, Beighton scale Test, Hypermobilitet, Sjukgymnastik, Smärta.  
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Introduktion 

Hypermobilitet 

Hypermobilitet är ett tillstånd där rörligheten i kroppens leder är ökad. Det innebär att 

individerna har ett ökat rörelseomfång (ROM). På grund av detta så föreligger en risk att 

drabbas av muskuloskeletal smärta, instabilitet, felställningar och det kan längre fram leda till 

artros i tidig ålder. Tillståndet är i dagens läge förbisett och underdiagnostiserat (Grahame, 

2009). Smärtan uppmärksammas men trots ingående tester faller tanken om hypermobilitet 

ofta bort. Detta resulterar i att patienterna ofta slussas runt utan att få kännedom om sin 

hypermobilitet, även om detta kan vara grundorsaken till problemen (Russek, 2000). Det är 

ibland svårt att koppla patientens smärtbild till hypermobilitet, eller övervägs hypermobilitet 

inte alls av klinikern. Detta beror på olika anledningar, bland annat okunskap eller att fokus 

endast läggs på smärtområdet vilket leder till att beaktandet av hela patienten fallerar 

(Simmonds & Keer, 2007). Hypermobilitet är ett eget tillstånd och bör hållas isär från 

diagnoser som Ehlers-Danlos Syndrom och Marfans syndrom (Gyldenkerne, Iversen, 

Roegind, Fastrup, Hall & Remvig, 2007).  

 

Kroppen har olika beståndsdelar som tillsammans bidrar till att vi kan utföra rörelser. 

Skelettet är stabiliteten och utgör fäste för musklerna. Musklerna är de som genom 

kontraktion och relaxation ser till att vi utför rörelser. Lederna i kroppen är det som utgör 

förutsättningen för att en rörelse kan ske. Sedan finns det stödjevävnad som till exempel bind-

, brosk-, skelett- och mekaniskt aktiv vävnad. För att lederna i kroppen ska vara stabila så är 

kroppen beroende av muskeltonus, kapsel och ledband. I vissa rörelser är även ligamenten en 

del av stödjearbetet, detta handlar oftast om att musklerna inte orkar stötta upp tillräckligt och 

då tar ligamenten över. Många av dessa olika faktorer leder även till att rörelsen blir 

begränsad. En begränsad rörlighet kan komma från antingen ben, muskler eller ligament 

(Bojsen-Møller, 2009).  

 

Förekomst och vanliga symptom 

Eftersom få studier har gjorts på större populationer angående hur vanligt hypermobilitet är, 

varierar siffrorna som anger förekomsten av hypermobilitet (Hakim & Grahame, 2003). 

Enligt Simpson (2006) förekommer hypermobilitet utan symptom hos 4- 13 % av 

befolkningen, medan Gylderkerne et al (2007) uppskattar att allt från 4-40 % av befolkningen 

någon form av hypermobilitet, beroende på etniskt tillhörighet, ålder och kön. Hos en 
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västerländsk population förekommer hypermobilitet hos 10 % av individerna enligt Hakim & 

Grahame (2003). Ett samband kan ses utefter kön då hypermobilitet är vanligare bland 

kvinnor än män. Detta beror på att kvinnor generellt har större ledlaxitet än män (Simpson, 

2006). Ungefär 5 % av kvinnor som i övrigt är friska har en hypermobilitet med symptom, i 

jämförelse med män där siffran är 0.6 %. Hypermobilitet avtar ofta med ålder då lederna 

generellt blir stelare (Simpson, 2006), dock har kvinnor en större tendens än män att fortsätta 

vara hypermobila även i vuxen ålder. Ytterligare en faktor gällande förekomst av 

hypermobilitet är etnisk tillhörighet, då personer med asiatisk och afrikansk härkomst i större 

grad har någon form av hypermobilitet medan individer av ett kaukasiskt ursprung inte 

drabbas i samma utsträckning (McCluskey, O´Kane, Hann, Weekes & Rooney, 2012). 

 

Vanliga symptom på att individen har någon form av hypermobilitet kan vara muskelskador, 

subluxationer och ledsmärta (Simmonds & Keer, 2007). Vid sittande position tenderar en 

person med hypermobilitet att ha svårt för sig att sitta helt stilla, utan vill ofta röra på sig. 

Individen antar också ofta positioner där lederna hamnar i slutlägen, till exempel hänga på en 

sida eller sitta med benet korslagt över det andra (Simmonds & Keer, 2007). Ryggsmärta 

tenderar att förekomma i högre grad hos hypermobila individer. Detta är också en stor faktor 

till varför individerna med hypermobilitet söker vård (Remvig, Jensen & Ward, 2007).  

 

Beighton Scale Test 

Vanliga metoder för att konstatera en hypermobilitet är att utföra ett Beighton Scale test 

(BST). BST är ett test där rörligheten i armbågarna, lillfingrarna, handlederna, ryggen och 

knäna undersöks. Högsta poängen är 9 och för att individen ska bedömas att vara hypermobil 

så krävs ett poäng på 4 eller mer (McCluskey et al 2012). BST har ofta kritiserats då det anses 

att det inte är tillräckligt anpassat till klinisk verksamhet. De största problemen med testet 

som kan leda till felaktiga resultat är att bara ett par leder undersöks, samt att testet inte 

bedömer rörelsegraden (Simmonds & Keer, 2007). I en undersökning gjord på professionella 

dansare kom testledarna fram till att BST har en inter-test överensstämmelse på 70 – 100 % 

(Karim, Millet, Massie, Olson & Morganthaler, 2011). Smits-Engelsmann, Klarks & Kirby 

(2011) kom i en studie utförd på skolbarn fram till att BST är ett valitt instrument att mäta 

generell hypermobilitet med. Även om testet bara undersöker ett par leder visade deras 

undersökning att resultatet på BST stämmer överens även med rörligheten i andra leder i 

kroppen (Smits-Engelsman et al, 2011). 
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Det första testet för hypermobilitet utformades av Carter & Wilkinson (1964). Detta blev 

sedan utformat och anpassat av Kirk, Answell & Bywaters (1967) för att utreda 

hypermobilitet, då det första testet i grund och botten var tänkt för patienter med medfödd 

höftproblematik. Testet av Kirk et al (1967) visade sig dock vara för ingående och 

tidskrävande för att kunna användas rutinmässigt i den kliniska verksamheten. Beighton och 

Horan utformade 1969 en version av det ursprungliga testet gjort av Wilkinson & Carter 

(1964). Denna version var något mildare, då Kirk et als version från 1967 bland annat innebar 

att fingrarna passivt skulle hyperextenderas till ett läge parallellt med underarmens 

extensorsida. Den nya versionen av testet gav först en poäng på 0-5, men modifierades sedan 

till att bedöma lederna på var sida om kroppen separat och alltså ge 0-9 poäng. Detta är den 

senaste versionen av testet och kallas Beighton Scale Test (Beighton, Grahame & Bird, 2012).  

 

Förutom att använda sig av BST kan anamnesuppgifter såsom utövande av sport där det är 

gynnsamt att kunna försätta sina leder i extremlägen, till exempel gymnastik och balett 

uppmärksammas (Simmonds & Keer, 2007). 

 

Indelning hypermobilitet 

Det är skillnad på att vara generellt hypermobil och att inneha diagnosen 

hypermobilitetssyndrom (HMS). Personer med generell hypermobilitet lever ofta ett normalt 

liv utan problem med smärta eller andra symptom. För att ha diagnosen HMS krävs förutom 

hypermobiliteten även kronisk ledvärk (Simpson, 2006). Att vara generellt hypermobil är i sig 

inte en sjukdom och behöver inte vara ett problem om individen inte upplever det som ett 

problem. Vid ett högt poäng i BST konstateras enbart att individen är generellt hypermobil i 

flera leder, detta bör åtskiljas från att inneha diagnosen HMS. För att diagnostisera ett HMS 

använder klinikern Beighton kriterier som delas in i stora och mindre kriterier. Om individen 

har de två största kriterierna, en av de stora och två av de mindre, eller fyra av de mindre 

kriterierna kan diagnosen HMS konstateras (The hypermobility syndrome association, 2000). 

De största kriterierna är vilken poäng personen har i BST (ett poäng på 4 eller över) och att 

individen ska ha haft ledvärk i minst fyra leder i minst tre månader. Några av de mindre 

kriterierna är: om individen är över 50 år gammal så räcker det att uppnå minst 1 poäng på 

BST , om individen har haft subluxuationer i mer än en led eller i en led men upprepade 

gånger, ledvärk eller ryggvärk, spondylos, spondylolistes eller hudförändringar till exempel 

hudbristningar och tunn hud (The hypermobility syndrome association, 2000; Simpson, 

2006).  
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Behandling 

En viktig del i preventionen av generell hypermobiliteten är att patienten får kunskap om att 

inte arbeta i ledernas ytterlägen, då detta kan bidra till att öka smärtan och främja problem 

(Russek, 2000). Studier visar på att det är viktigt att en kliniker bekräftar patientens besvär 

som ett riktigt problem. Enbart genom att patienten har vetskap om vad som är grundorsaken 

så hjälper detta patienten att minska sina problem och hantera smärtan i vardagen (Russek, 

2000). Det har visat sig genom beprövad erfarenhet att råd, stöd och enkla träningsprogram 

bidrar till ökat välbefinnande och minskad smärta (Russek, 2000). Dessa åtgärder hör till det 

sjukgymnastiska yrket. Enbart genom att patienten vet vad som är orsaken till 

smärtproblematiken så kan många problem som härleds från de generella hypermobiliteten 

undvikas (Russek, 2000). Enbart träning och regim hjälper inte patienten om denne inte har 

full förståelse för tillståndet då detta kan resultera i att patienten avbryter behandling och 

söker annan hjälp (Simmonds & Keer, 2008). Det är alltså viktigt att sjukgymnasten får 

patienten att förstå den generella hypermobiliteten för att behandlingen ska lyckas på bästa 

sätt. 

 

Då den generella hypermobilitet kan leda till långvarig smärtproblematik är det viktigt att 

fånga upp detta i tidig ålder (Grahame, 2009). Som ung förekommer det sällan en 

smärtpåverkan av  den generella hypermobiliteten, utan istället konstateras en ökad rörlighet 

jämfört med jämnåriga. Längre fram i livet kan en smärtproblematik uppkomma gradvis och i 

slutändan kan detta resultera i kronisk smärta (Simmonds & Keer, 2008). Då smärtan ofta blir 

förstärkt vid rörelse och aktivitet resulterar det ofta i att individerna väljer att undvika detta 

och en rörelserädsla kan därmed utvecklas (Grahame, 2009).  

 

Sjukgymnastik 

 

"Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under 

såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, 

kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv." (Folkhälsoinstitutet, 1996) 

 

Fysisk aktivitet och en god fysisk kondition har positiv effekt på en mängd problem en 

generellt hypermobil individ kan drabbas av. Det finns en risk att denna patientkategori 
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utvecklar en rörelserädsla på grund av att de upplevt ökad smärta vid felaktigt utförande av 

aktivitet. Minskad fysisk aktivitet kan stärka vissa av symptomen samt öka risken att drabbas 

av andra symptom förknippat med hypermobilitet. Det är alltså viktigt att en sjukgymnast ger 

råd om anpassad fysisk aktivitet och lyfter fram fördelarna med detta (Simmonds & Keer, 

2007). 

 

För att komma igång med fysisk aktivitet hos en patientgrupp med mycket problem är 

vattengympa och övningar på pilatesboll bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att till en början 

jobba på att öka kroppsmedvetenheten samt förstärka proprioceptionen och ledstabiliteten. 

Fysisk aktivitet i ett tidigt stadium bör ske smärtfritt, för att inte förstärka patientens 

rörelserädsla. När en godtagbar ledstabilitet har uppnåtts kan aktiviteten försvåras och mer 

fokus läggas på styrka, både excentrisk och koncentrisk. Rehabilitering av patienter med en 

generell hypermobilitet är ofta långdragen med risk för en del tillbakafall längs vägen. Men 

vinsterna för individen är många och väl värda den tid och arbete som lagts ned (Simmonds & 

Keer, 2007).   

 

Nuvarande forskning 

Forskning inom ämnet hypermobilitet säger att det är viktigt att särskilja på diagnosen HMS 

och att vara generellt hypermobil. Kliniker tenderar att förbise att generell hypermobilitet kan 

vara grundorsaken bakom problemet som patienten söker för (Simmonds & Keer, 2007). 

Vissa individer kan anse att problemen som uppkommer med en generell hypermobilitet till 

en början är alltför obetydliga för att söka hjälp (Danielle et al, 2009). Individens problem kan 

komma att utvecklas och riskerar att bli betydande, när sedan individen väl söker vård kan det 

vara svårt för klinikern att upptäcka grundproblemet hypermobilitet. Istället läggs fokus på 

det aktuella problemområdet (Simmonds & Keer, 2007). Även om en generell hypermobilitet 

inte behöver innebära smärtproblematik, så föreligger en risk att individen längre fram kan 

drabbas av smärta i leder och muskler (Simmonds& Keer, 2007). Stor del av forskningen 

menar på att det är viktigt att fånga upp en generell hypermobilitet i tid för att sätta in 

eventuella preventiva åtgärder. Det finns bra forskning kring diagnosen 

hypermobilitetssyndrom men det föreligger en brist i forskning på generell hypermobilitet och 

i övrigt friska ungdomar. Därför valde författarna att undersöka förekomsten av generell 

hypermobilitet och dess samband med smärta hos sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska 

universitet. 
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Syfte 

Syftet var att undersöka förekomsten av generell hypermobilitet och dess samband med 

smärta hos sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska universitet.  

 

Frågeställning 

 Hur är den generella hypermobilitet representerat i den undersökta gruppen? 

 Finns det någon könsskillnad i förhållande till generell hypermobilitet?  

 Hur ter sig smärtförekomst hos generellt hypermobila i jämförelse med icke 

hypermobila? 

 Är det någon skillnad i förekomsten av ryggsmärta mellan individer med generell 

hypermobilitet och icke hypermobila individer? 

 Hur ser den fysiska aktiviteten ut bland generellt hypermobila? 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna var 42 sjukgymnaststudenter vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Tillfrågan om 

medverkan i studien sändes ut skriftligt via sociala medier som endast når önskade deltagare, 

samt muntlig tillfrågning av testledarnas egen sjukgymnastklass. I tillfrågan framkommer det 

att medverkan är frivillig och att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt. Urvalet 

består av de sjukgymnaststudenter som frivilligt närvarade vid testtillfällena. 

Exlusionskriterier var studenter under 18 år. Testdeltagarna bestod av individer i åldern 20-25 

år.    

 

Mätmetoder 

Testdeltagarna undersöks med hjälp av BST (se bilaga 1). I BST bedöms ett urval leder i 

kroppen. Utefter en bedömningsmall avgör testledaren om leden räknas till en generell 

hypermobilitet eller ej. Maxpoäng är 9, för att räknas som en generell hypermobilitet enligt 

BST ska testdeltagaren uppnå 4 poäng eller mer. 

 

Deltagarna svarade på en enkät angående smärta vid aktivitet (se bilaga 2). Enkäten var 

utformad för denna studie och frågorna var anpassade efter vanliga problem som hypermobila 

personer kan uppleva. Enkäten var skapad i EVASYS. Författarna valde att utforma en 

smärtenkät för denna studie. Denna baserades på inhämtad information om vilka problem som 



13 

 

ofta förekommer hos hypermobila individer. Valet av frågor baserades på forskning gjord av 

Simpson & Keer, 2007. Detta för att ingen lämplig smärtenkät kunde hittas efter noggrann 

genomsökning. Enkäten blev inte testad och re-testad innan den lämnades ut till 

testdeltagarna.   

 

Procedur 

Tillfrågan om deltagande i studien sändes ut skriftligt via en facebook grupp som bestod av 

176 sjukgymnaststudenter vid LTU. I tillfrågan framkommer det att medverkan är frivillig och 

att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt. Meddelandet lades ut två dagar innan 

det första testtillfället. Två testtillfällen utlystes och tidpunkterna sammanföll med tider då 

studenterna var tillgängliga. Efter det första testtillfället lades en påminnelse ut inför det andra 

testtillfället. Testledarnas egen sjugymnastklass tillfrågades muntligt om deltagande, detta 

skedde vid ett lektionstillfälle då hela klassen var närvarande.  Testtillfällena skedde vid två 

tillfällen inom den egna klassen, ett av tillfällena skedde under en praktisk lektion och det 

andra tillfället sammanföll med rasten under en teoretisk lektion. Totalt skedde alltså fyra 

testtillfällen. De studenter som valde att delta vid testtillfällena blev urvalet, sammanlagt 42 

personer. Det fanns ett externt bortfall av studenter då två terminer befann sig på 

verksamhetsförlagd utbildning på annan ort. Intresse om deltagande fanns i denna grupp men 

då studien kräver fysisk närvaro var detta ej uppnåeligt. Det fanns sammanlagt 202 

sjukgymnaststudenter registrerade för hösten 2012, detta medförde att vår svarsfrekvens blev 

ca 21 %. 

 

Vid testtillfället erbjöds informationsbrev (se bilaga 3) innan studien påbörjades. 

Informationsbrevet innehöll bakgrundsfakta, syftet med studien samt tillvägagångsättet. Efter 

detta fick studenterna fylla i ett medgivande till deltagande vilket gav dem en möjlighet att 

avstå medverkan. Testdeltagarna fyllde sedan i en enkät om smärta och aktivitet som sedan 

lämnades in till testledaren i samband med BST. Efter detta utfördes BST av den testledare 

som fanns tillgänglig. Poängen från BST skrevs över på enkäten för att hålla samman de 

individuella poängen med resultatet från enkäten. Detta för att senare ha möjlighet att 

analysera aktivitet och smärta i förhållande till resultatet från BST. 

 

När det insamlade materialet bearbetades hölls deltagarnas identitet blindad för testledarna 

genom att talongen där medgivandet fanns separerades från enkäten när denna var insamlad. 

Materialet förvarades inlåst så att enbart testledarna hade tillgång till detta. Testledarna och 
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handledaren var de enda som bearbetade materialet.  

 

Analys 

Den insamlade datan bearbetades deskriptivt. Tre olika grupper valdes att analysera; 

hypermobilitet med smärta, hypermobilitet utan smärta samt ej hypermobilitet med smärta. 

Procentuella värden för de olika grupperna samt skillnader inom de olika grupperna 

beräknades för vidare diskussion. Dessa tre scenarion redovisades procentuellt för analysering 

och diskussion.  

 

Den insamlade datan fördes över i Excell för bearbetning. Där sorterades datan utefter kön 

samt utefter ett fallande BST-resultat. Detta för att kunna avläsa och analysera hur många som 

är hypermobila enligt BST och har smärta, samt tvärtom. Även förekomst av smärta och inte 

hypermobilitet undersöktes. Författarna analyserade även hur könsuppdelningen såg ut 

gällande hypermobilitet.  

 

Utefter de tre gruppindelningarna så valde författarna att fördjupa sig inom könsskillnader, 

fysisk aktivitet, ryggproblematik och smärta. 

 

Smärtenkäten innehöll en öppen fråga där testdeltagarna angav vilken sport de utövade. Dessa 

kategoriserades sedan för att underlätta analysering. De olika kategorierna valdes utefter vilka 

sporter som angivits. Kategorierna blev följande; styrketräning, konditionsträning, kampsport, 

simning/vattenidrott, ridning samt yoga/pilates. Uppdelningen skedde utefter författarnas egen 

uppfattning om vilken sport som skulle tillhöra vilken kategori.  

 

Etiska överväganden  

Studien kunde när som helst avbrytas utan att deltagaren behövde uppge förklaring. Det 

största etiska övervägandet blev det faktum att ett fysiskt test utfördes på deltagarna, testet var 

förvisso passivt från testledarnas sida och deltagaren behövde inte ta av sig något klädesplagg. 

Ett annat övervägande var att det fanns en risk att en deltagare kunde få ett högt poäng på 

BST som skulle kunna komma att behöva utredas mer noggrant. Om deltagaren hade besvär 

och funderingar kring detta så skulle vi att hänvisa vidare till sjukvården. Detta gäller även 

om deltagaren skulle haft frågor och funderingar eller en oro angående någon annan skada 

eller sjukdom. Detta scenario inträffade dock inte. Det finns alltid en risk att någon deltagare 
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tycker att det är jobbigt med fysiska möten. Författarna tror att personer som upplever ett 

obehag vid sådana situationer inte väljer att delta i denna studie men om detta ändå skulle ske 

så finns det en möjlighet att avbryta deltagandet närsomhelst utan behöva uppge någon 

anledning.  
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Resultat  

Hypermobilitet i den undersökta gruppen 

I studien ingick 42 deltagare, av dessa var 30 kvinnor och 12 män. Av den totala gruppen var 

19 individer hypermobila vilket motsvarar 45 %. 15 (50 %)  av alla kvinnor som ingick i 

studien var hypermobila jämfört med männen där 4 (30 %) av alla män som ingick i studien 

var hypermobila.  

 

Fyra män och 15 kvinnor representerade den hypermobila gruppen. 15 (79 %)  av den totala 

hypermobilitetsgruppen var kvinnor (se figur 1). Medelvärdet på BST poängen för hela 

undersökningsgruppen låg på 3,64 (4 eller över räknas till hypermobil). Medelvärdet för 

deltagarna i den hypermobila gruppen var 6,05.  

 

 

Figur 1: Förekomst av hypermobilitet i undersökningsgruppen fördelat mellan kön. 

 

Smärta 

Från enkätsvaren framgick en spännvidd på 16-58 % av någon form av smärta i den 

hypermobila undersökningsgruppen (smärta vid till exempel stående i kö, hushållsarbete, 

promenader och ryggsmärta). Bland de hypermobila som uppgav att de inte känner av någon 

smärta vid en viss aktivitet framkom en spridning på 42-84 % i enkätsvaren (se figur 4). Det 

fanns ingen betydande skillnad i smärtförekomst mellan den hypermobila gruppen och den 

icke hypermobila gruppen. 
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I den hypermobila undersökningsgruppen angav 8 (42 %) att de upplever ryggvärk, och 11 

(58 %) upplever ryggtrötthet. Bland de med normal rörlighet förekommer ryggvärk hos 8 (33 

%), och ryggtrötthet hos 12 (50 %) (se figur 2). 

Nedan följer figurer som visar frekvensen av smärta från frågorna på enkäten. 

 

 

Figur 2: Smärtförekomst bland hypermobila. 
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Figur 3: Smärtförekomst icke hypermobil grupp. 

 

 

 

Figur 4: Jämförelse i smärtförekomst hos den hypermobila gruppen.  
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Fysisk aktivitet 

Av de 42 deltagarna i studien var 19 hypermobila. Av dessa utför samtliga någon form av 

fysisk aktivitet. Fyra stycken upplever smärta under aktivitet. Sporterna som utövas i den 

hypermobila gruppen är styrketräning, konditionsträning (löpning, cykling, promenader), 

lagsport, ridsport, simning och kampsort (se figur 5). Styrketräning och konditionsträning är 

störst representerade, 13 (68 %) styrketränar och 14  (74 %) utövar någon form av 

konditionsträning. Ingen deltagare utövade sporter där smidighet krävs eller som verkar 

påfrestande för leder, såsom dans och gymnastik.  

 

 

 

Figur 5: Förekomst av sporter bland den hypermobila gruppen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det författarna i efterhand hade velat göra annorlunda är att jämföra studenter från både 

praktiska och teoretiska utbildningar, då författarna antar att studenter vid vissa praktiska 

utbildningar rör på sig mer och detta är en faktor som påverkar hypermobilitet och sambandet 

med smärta (Simmonds & Keer, 2007). Författarna hade även velat se en större fördelning 

mellan otränade och tränade samt en jämnare könsfördelning, då även detta är faktorer som 

påverkar förekomst av hypermobilitet samt hur denna ter sig angående symptom som smärta 

(Danielle et al, 2009, Simmonds & Keer, 2007). En större undersökningsgrupp hade varit 

önskvärt för att kunna utröna om det fanns ett samband mellan smärta och hypermobilitet.  

 

Gällande enkäten upptäcktes det vid analysen att en av de viktigaste frågorna glömts bort. 

Denna fråga var: "Upplever du smärta?". Enkäten innehåller frågor som är inriktade mot 

specifika smärtsituationer, men ingen fråga om generell smärtförekomst finns. Författarna 

hade i efterhand även velat ha med frågan: "Har du tvingats sluta utföra någon sport på grund 

av smärta?". Detta för att få fram om den hypermobila undersökningsgruppen utfört sporter 

som anses vara sammankopplade med hypermobilitet Om enkäten blivit testad av 

utomstående innan användning kan detta ha upptäckts.  

 

En eventuell felkälla som föreligger med BST är att undersökningen av ryggens rörlighet kan 

påverkas av en stram M. biceps femoris eller alltför åtstramande byxor. Detta kan påverka 

genom att individer som borde fått ett poäng inte fick det, och på så sätt precis hamnade under 

kriteriet för att uppnå en generell hypermobilitet. Ett sätt att kringgå detta hade varit att be 

testdeltagarna att ta av sig byxorna men författarna ansåg att det inte var etiskt försvarbart för 

denna studie.  Ytterligare en felkälla med utförandet av testet är att det utfördes av två 

testledare. En risk är att skillnad i bedömning av hypermobilitet har gjorts.  

 

Danielle et al (2009) tar även upp diskussionen som förelegat kring användningen av BST där 

det används olika avgränsningar gällande vad som ska klassas som hypermobilitet. Det 

vanligaste är att individen får ett poäng på 4 eller mer så klassas denna som hypermobil. Vissa 

använder dock versionen där ett poäng på 5 eller mer ska klassas som hypermobil då de anser 

att 4 är för lågt för att kunna garantera att det är mer än det vanligt förväntade ROM 

(Danielle, 2009). Detta i förhållande till att den genomsnittliga poängen för hela vår 

undersökningsgrupp var 3,64 kan diskuteras om ett poäng på 4 är för lågt för att användas 
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som avgränsning då det genomsnittliga värdet ligger så pass nära. Om användningen av 5 

eller fler poäng skulle implementeras som standard så hade antagligen tydligheten mellan 

hypermobil eller inte blivit tydligare och möjligen kunnat möjliggöra en enklare och tydligare 

diagnostik. Medelvärdet av poängen för BST i den hypermobila gruppen var 6,05, detta är 

ytterligare en faktor som visar att poängkriteriet skulle kunna höjas och på så vis få en 

tydligare skillnad mellan generell hypermobil och icke hypermobil. Enligt Remvig et al 

(2007) borde BST modifieras efter kön, ålder och ursprung för att få ett mer exakt resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Könskillnader 

Trots den lilla gruppen av deltagare fanns det ett tydligt mönster där kvinnorna var mer 

representerade gällande höga BST poäng. Danielle et al (2009) utförde en studie där de 

undersökte om det kvinnliga könet kunde räknas in som en riskfaktor gällande hypermobilitet. 

Resultatet som framkom var att det är högre risk för kvinnor att inneha hypermobilitet. 17 % 

av kvinnorna som undersöktes klassades som hypermobila jämförelsevis med männen där 8 

%  klassades som hypermobila. Varför hypermobilitet är vanligare bland kvinnor kan 

förklaras genom hormonpåverkan och andra molekylära påverkningar som är könsspecifikt 

(Danielle et al, 2009). 

 

Smärta och hypermobilitet 

Ur figur 4 i resultatdelen kan det utläsas att större delen av den hypermobila gruppen inte 

känner av någon smärta. Det fanns ingen betydande skillnad gällande smärta mellan den 

hypermobila gruppen samt den icke hypermobila gruppen. I denna studie kan alltså ingen 

slutsats dras att generellt hypermobila individer har mer smärta. Enligt Danielle et al, (2009) 

som utfört en studie bland militären är hypermobilitet och smärtpåverkan bland denna aktiva 

gruppen inte är vanligt förekommande. Detta tros bero på den regim som gäller inom 

militären där muskelstyrka och uthållighet tränas och krävs för att arbeta inom militären. 

Detta då muskelstyrka har visat sig ha stor påverkan på hur hypermobiliteten påverkar 

individen. Större muskelstyrka leder till bättre förutsättningar för att hantera hypermobilitet 

(Danielle et al, 2009). Detta skulle kunna jämföras med studien då gruppen bestod av unga 

aktiva och förutsättningsvis kroppsmedvetna sjukgymnaststudenter och skulle i sådana fall 

kunna förklara det låga utslaget av hypermobila individer med smärta. 

 

Resultatet av denna studie visar att ryggvärk och ryggtrötthet förekommer i relativt hög grad 
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hos gruppen som tränar regelbundet. I den hypermobila gruppen förekommer ryggvärk och 

ryggtrötthet i en något högre grad jämfört med den normalrörliga gruppen. Enligt en 

granskning utförd av Remvig et al (2007) förekommer ingen korrelation mellan ryggvärk och 

hypermobilitet hos barn och ungdomar. Däremot finns det ett samband mellan hypermobilitet 

och generell ryggsmärta hos vuxna (Remvig et al 2007). Detta stämmer väl överens med 

resultatet från studien, där förekomsten av ryggsmärta var något högre hos gruppen med en 

hypermobilitet, trots att deltagarantalet är litet. En litterär granskning av Remvig et al (2007) 

fann att ländryggssmärta var vanligare hos individer med ett diagnostiserat 

hypermobilitetsyndrom. Gällande personer med en generell hypermobilitet är 

ländryggssmärta vanligare hos dessa individer bland yrken där stillasittande förekommer i 

hög frekvens (Remvig et al 2007). 

 

Fysisk aktivitet 

Bland de hypermobila deltagarna i studien förekom fysisk aktivitet hos samtliga. 

Konditionsträning och styrketräning var de träningsformer som höll högst frekvens. En möjlig 

faktor till den höga träningsfrekvensen kan vara att undersökningsgruppen bestod av 

sjukgymnaststudenter som författarna antar innehar god kunskap om träning och dess effekter. 

En förklaring kan också vara att kroppsmedvetenheten är större hos denna grupp i jämförelse 

med en undersökningsgrupp bestående av studenter vid teoretiska program. Enligt Simmonds 

& Keer (2007) har fysisk aktivitet god effekt på hypermobilitet, och den aktive 

sjukgymnaststudenten har med stor säkerhet upptäckt de positiva fördelarna med fysisk 

aktivitet.  Detta eftersom 19 (100 %) av de hypermobila i denna studie regelbundet utför 

någon form av fysisk aktivitet, i jämförelse med den normalrörliga gruppen där 20 (87 %) var 

fysiskt aktiva. Eftersom fysisk aktivitet förbättrar symptomen på hypermobilitet, är det 

möjligt att en högre frekvens bland smärtsvaren givits om studenter från ett teoretiskt program 

undersöktes i studien. Den undersökta gruppen tränar i högre frekvens i jämförelse med en 

normal population där fysisk aktivitet förekommer i en lägre frekvens (Engström, Ekblom, 

Forsberg, Koch & Seger, 1993). 

 

Studier har funnit att hypermobilitet förekommer i stor grad i sporter som är påfrestande för 

lederna, till exempel balett. Däremot är det inte sagt att det bara är dansöser som är 

hypermobila i stor utsträckning. Även i sporter som inte är påfrestande på så vis att de innebär 

moment med mycket töjning av muskulaturen och övningar där lederna försätts i 

extremlägen, förekommer hypermobilitet i hög grad. Detta påvisar att hypermobilitet inte 
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erhålls genom påfrestande aktivitet och aktivt utövande av töjning och så vidare, utan att det 

snarare är ärftligt (Remvig, Jensen & Ward, 2007). Bland deltagarna i studien förekom inget 

utövande av sporter som innebär mycket töjande och påfrestningar för en hypermobil led. 

Inom vissa sporter är det en fördel att vara hypermobil och leder ofta till goda prestationer av 

individen. Exempel på sådana sporter är balett och gymnastik (Simmonds & Keer, 2007). I 

den undersökta gruppen förekom inget utövande av någon sådan sport. Däremot kan det vara 

så att deltagarna i studien utfört dessa sporter tidigare i yngre ålder. Detta framkommer ej i 

studien då enkäten inte innehöll frågor om tidigare sportutövande. Detta vore intressant att 

veta då det föreligger en möjlighet är att sporterna utövats som yngre men att utövaren 

tvingats att sluta på grund av smärta.  

 

Konklusion 

Kvinnor är överrepresenterade bland den hypermobila gruppen. Smärta kan förekomma vid 

generell hypermobilitet men i populationer som är aktiva och tränar verkar detta vara mindre 

vanligt detta påvisas dels i vår studie men även i tidigare forskning. Deltagare i 

undersökningen utförde fysisk aktivitet, detta kan vara en faktor som påverkat frekvensen av 

smärtan i enkätsvaren. Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv skulle det gynna vår yrkeskår om 

mer forskning utfördes på ämnet, främst inom området att upptäcka och att arbeta preventivt 

med generell hypermobilitet. Som sjukgymnast kan man förslagsvis tillföra att tidiga 

screeningar genomförs för att upptäcka generell hypermobilitet. Det kan i sin tur leda till 

tidiga insatser för att förebygga framtida smärtproblematik. 
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Bilaga 1 
 

Beighton Scale Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beighton Scale Test är ett passivt test där testledaren enbart iakttager testpersonen och 

bedömer enligt ett poängsystem. 

1. Ryggens rörlighet. Med raka knän se hur långt ned personen når med händerna. Kan 

handflatorna sättas i golvet räknas det som 1 poäng. 

2. Armbågarnas rörlighet. Om armbågen kan översträckas räknas detta som 1 poäng per 

armbåge. 

3. Knäets rörlighet. Om knäna kan översträckas räknas detta som 1 poäng per knä. 

4. Handledernas rörlighet. Om tummen kan vikas in mot underarmens insida räknas detta 

som 1 poäng per handled. 

5. Fingrarnas rörlighet. Om lillfingret kan dras upp i 90 grader räknas detta som 1 poäng 

per finger. 

Max poäng är 9. 4 eller mer räknas till en hypermobilitet. 
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Bilaga 2 

 

Smärtenkät 

Denna medverkan kan avbrytas när som helst utan att behöva ange orsak, vill du 

inte medverka lämna inte in enkäten. 

Vill du medverka men inte känner av någon smärta i kroppen/lederna varken i 

vila eller i rörelse behöver du inte fylla i enkäten utan kan gå direkt till testet.  

Ta dock med enkäten.  

Vid inlämnande av denna enkät så godkänner jag medverkan i denna studie samt 

medger att jag är fyllda 18 år. 

Vid frågor prata gärna med testledarna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i studie/examensarbete 

 
 

Svarstalong  

  

 

 Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 
 

  

 

 

Underskrift:…………………………………………………………………….  

 

 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………… 
 

 



29 

 

EvaSys Smärtenkät  
 

Josefine Holmgren 

Studentenkäter                                                          Smärtenkät överrörlighet 

 

Mark as shown:                                   Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. 

Correction:                                           Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading 
results. 

 

 

 1. Allmän information   

1.1 Man Kvinna 
1.2   Är du över 18 år? Ja Nej 

 

 2. Smärta   

2.1 Känner du av smärta i kroppen på grund av 
skada/trauma/sjukdom? 

2.2   Om ja, vad för skada/trauma/sjukdom? 

Ja                                Nej 

 
 
 
 
 

 
 

2.3 
 

Utövar du någon idrott/fysisk aktivitet? 
 

Ja 
 

Nej 
2.4 Om ja, vilken form av idrott/fysisk aktivitet?   

 

 
 
 
 
 
 

2.5 Har du ont när du står upp en längre stund? (t. 
ex. i kön i mataffären) 

Ja                                Nej 

2.6   Har du ont när du går kortare sträckor?                         Ja                                Nej 

2.7   Har du ont om du promenerar mer än 30 min?              Ja                                Nej 

2.8 Har du ont om du utför idrottslig aktivitet? (t.ex. 
skolidrott) 

Ja                                Nej 

2.9   Har du ont efter att du utfört idrottslig aktivitet?             Ja                                Nej 

2.10 Har du ont vid sömn/vila?                                               Ja                                Nej 

2.11  Har du ont om du utför hushållsarbete? (t.ex. 
dammsugning, diska) 

Ja                                Nej



2.12 Har du lätt att t.ex. stuka fötterna?                                 Ja                                Nej 

2.13 Brukar du ha ont i ryggen?                                             Ja                                Nej 

2.14 Brukar du känna dig trött/slut i ryggen?                         Ja                                Nej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1740U8817P1PL0V0                                                                                                                                                                                                                      
21.09.2012, Page 1/1 
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Bilaga 3 

Informationsbrev  

 

Våra namn är Josefine Holmgren och Malin Olsson och studerar sista terminen på 

sjukgymnastprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Det är nu dags för oss att skriva vår C-

uppsats och den kommer handla om sambandet med överrörlighet och smärta hos ungdomar.  

Överrörlighet kan innebära att bland annat leder, senor och muskler används ofördelaktigt och kan 

därmed utsätta kroppen för ansträngning. Om man är överrörlig behöver det inte betyda att man har 

ont men om så är fallet kan detta förbättras med enkla träningsprogram och råd. Det vi vill ta reda 

på med denna studie är hur vanligt överrörlighet är samt om det finns ett samband mellan smärta 

och överrörlighet.  

För att genomföra vår studie så behöver vi utföra ett test för överrörlighet samt en enkät på dig som 

är fyllda 18 år. Testet heter Beighton scale och går ut på att vi kollar rörligheten i de några av 

lederna i kroppen. Du kommer samtidigt att fylla i en enkät angående smärta i samband med olika 

aktiviteter. Sambandet mellan testet och enkäten kommer vara grunden till vår uppsats. Testet och 

enkäten kommer att ta ungefär 5-10 minuter att genomföra.  

 

Den insamlade datan kommer endast behandlas av testledarna på ett sådant sätt att identifiering av 

deltagarna kommer vara omöjlig. Testet är frivilligt och det är möjligt för dig att avbryta när som 

helst under testets gång utan att du behöver ange orsak.  

 

Efter att rapporten är godkänd finns det möjlighet att ta del av denna via 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

 

Vid frågor och funderingar tag gärna kontakt med oss. 

 

Josefine Holmgren     Malin Olsson 

Mail: joshol-9@student.ltu.se   Mail: malolo-9@student.ltu.se   
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Universitetslektor Katarina Mikaelsson 

Mail: Katarina.Mikaelsson@ltu.se 
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