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Sammanfattning 

Inledning: Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk och representerar ca 

47% av alla huvudvärkstillstånd i världen. Det finns inte en enskild orsak till 

spänningshuvudvärk men ofta involveras fysiologiska och neurologiska förändringar. Det 

finns även ett samband mellan spänningshuvudvärk och psykosociala faktorer såsom stress 

samt muskuloskeletala tillstånd såsom muskulära spänningar. Den vanligaste formen av icke-

farmakologisk behandling för spänningshuvudvärk är manuell behandling såsom spinal 

manipulation, massage, mobilisering samt traktion. Utöver manuella behandlingsmetoder 

används även icke manuella behandlingsmetoder såsom farmaka, fysisk terapi, akupunktur 

eller mind-body terapi. Syfte: Att beskriva effekten av manuell terapi samt icke manuell terapi 

på vuxna, friska individer med spänningshuvudvärk. Metod: En litteratursökning 

genomfördes i de medicinska databaserna PubMed och Cinahl. Sökningen resulterade i åtta 

inkluderade studier som motsvarade inklusions- och exklusionkriterierna. Studierna 

kvalitetsgranskades med PEDro-skalan och fick från sex till tio av tio poäng. Resultat: Vid 

granskning av manuell terapi och frekvensen av huvudvärk visade två studier signifikant 

skillnad till fördel för interventionsgrupperna och två studier påvisade signifikant skillnad för 

en eller två av interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. Vid granskning av icke 

manuell terapi och frekvensen av huvudvärk påvisade tre av studierna signifikant skillnad 

inom grupperna och en studie påvisade signifikant skillnad för två av tre interventionsgrupper 

efter avslutad intervention. Konklusion: Både manuell terapi samt icke manuell terapi kan 

sänka frekvensen huvudvärk hos vuxna, friska individer med spänningshuvudvärk. Ytterligare 

forskning inom ämnet efterfrågas. 

 

Keywords: spänningshuvudvärk, frekvens, manuell terapi, icke manuell terapi. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
Introduction: Tension type headache is the most common type of headache and represents 
about 47% of all headache conditions in the world. There is not only one cause for tension 
type headache but it often involves changes in the physiological and neurological systems. 
There is also a connection between tension type headache and psychosocial factors such as 
stress and musculosceletal conditions, for example muscle tensions. The most common type 
of non pharmacological treatment for tension type headache is manual treatment such as 
spinal manipulation, massage, mobilization and traction. Other than manual treatments, non 
manual treatments such as pharmaceuticals, physical therapy, acupuncture or mind-body 
therapies are also used. Purpose: To describe the effect of manual therapy and non manual 
therapy on healthy adults with tension type headache. Method: A search for literature was 
made in the medical databases PubMed and Cinahl. The search resulted in eight included 
articles which lived up to the inclusion- and exclusion criterias. The quality of the articles was 
examined with the PEDro scale and recieved six to ten of ten points. Results: When 
examining manual therapy and the frequency of headache two articles showed a significant 
difference in favor for the groups of intervention and two articles showed a significant 
difference in favor for one or two of the intervention groups compared to the control groups. 
When examining non manual therapy and the frequency of headache three of the articles 
showed a significant difference within the intervention groups and one article showed 
significant difference for two of three intervention groups. Conclusion: Both manual therapy 
and non manual therapy can lower the frequency of headache for healthy adults with tension 
type headache. Further research within this subject is requested. 
 
Keywords: tension type headache, frequency, manual therapy, non manual therapy. 
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1. Inledning 
1.1 Huvudvärk 

Huvudvärk är ett av de vanligaste besvären som undersöks på neurologiska kliniker för barn 

och vuxna (Kurt & Kaplan, 2008). Huvudvärk klassificeras i två huvudkategorier; primär och 

sekundär huvudvärk. 90 % av all huvudvärk ingår i gruppen primär huvudvärk där de 

vanligaste typerna är migrän och spänningshuvudvärk (International Headache Society, 

2013). Uppkomsten av huvudvärk kan inte förklaras enbart utifrån biologiska faktorer. 

Psykosociala faktorer såsom negativa upplevelser i livet kan ses som den huvudsakliga 

orsaken till uppkomsten av huvudvärk (Nash & Thebarge, 2006). Migrän och 

spänningshuvudvärk har en negativ inverkan på livskvalitet, relationer och produktivitet. 

Smärtan och den nedsatta funktion som huvudvärk leder till orsakar stora kostnader på både 

individuell och samhällsnivå (International Headache Society, 2013).  

 

1.2 Spänningshuvudvärk 

Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk och representerar ca 47 % av alla 

huvudvärkstillstånd i världen (Jensen & Stovner, 2008). Den vanligaste gruppen individer 

som drabbas är kvinnor i 40-års ålder (Espí-López, Conesa, Gómez, Martínez, Vaca & 

Blanco, 2014). Nästan 80 % av befolkningen upplever spänningshuvudvärk någon gång i 

livet. Huvudvärken kan komma i episoder eller bli ett kroniskt tillstånd (International 

Headache Society, 1988). Spänningshuvudvärk karaktäriseras av bilateral, icke-pulserande 

smärta, stram- och tryckömhet i nackmuskulaturen, bandageliknande smärta eller som en hatt 

samt en kontinuerlig mild till måttlig smärta (International Headache Society, 2013). 

 

1.3 Spänningshuvudvärk; orsaker och konsekvenser 

Det finns inte en enskild orsak till spänningshuvudvärk men ofta involveras fysiologiska och 

neurologiska förändringar såsom perifer sensitisering som orsakar myofasciell smärta i 

cranio-cervikal muskulatur, högre sensitivitet i nociceptiva nervändar samt central 

sensitisering med ökad bearbetning av smärtsignaler (Puente, Vaca, Blanco, Rizo, Lagares & 

Ordonez, 2014; Penas, Coppieters, Cuadrado & Pareja, 2008; Lai, Protsenko, Cheng, Loggia, 

Coppola & Chen, 2015; Ashina, Bendtsen, Ashina, Magerl & Jensen, 2006; Castien, 

Blankenstein & De Hertogh, 2015). Det finns även ett samband mellan spänningshuvudvärk 

och psykosociala faktorer. Exempel på sådana kan vara arbets- eller familjerelaterad stress, 

oro eller depression (Van Hook, 1998).  
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Även muskuloskeletala tillstånd såsom exempelvis muskulära spänningar spelar en stor roll i 

patofysiologin till spänningshuvudvärk (Buchgreitz, Egsgaard, Jensen, Nielsen & Bendtsen, 

2008). Klinisk erfarenhet visar på att spänningshuvudvärk ofta orsakas av myofasciella 

triggerpunkter från muskler i huvudet, nacken och skuldrorna (Berggreen, Wiik & Lund, 

2012). Triggerpunkter är små punkter i en muskel som skickar smärtsignaler utanför punkten. 

De kan vara aktiva eller latenta. Aktiva triggerpunkter kan ge kliniska symtom som refererad 

smärta, nedsatt funktion i muskelgruppen, nedsatt styrka i muskeln samt nedsatt rörlighet av 

involverad led (Ghanbari, Rahimijaberi, Mohamadi, Abbasi & Kamali, 2012).  

 

Spänningshuvudvärk får både sociala och ekonomiska konsekvenser (Goméz, 2006) och 

påverkar på individnivå personens förmåga till arbete, sociala liv, dagliga aktiviteter samt 

livskvalitet (Felício, Bichuetti, Santos, Godeiro, Marin & Carvalho, 2006).  

 

1.4 Manuell terapi 

Den vanligaste formen av icke-farmakologisk behandling för spänningshuvudvärk är manuell 

behandling såsom spinal manipulation, massage, mobilisering samt traktion (Penas, Blanco, 

Cuadrado, Miangolarra, Barriaga & Pareja, 2006). Tidigare forskning som granskat 

effektiviteten av fysioterapi och spinal manipulation har visat att det inte finns någon evidens 

för behandlingens effektivitet. Däremot har senare studier visat att en kombination av olika 

manuella behandlingsmetoder kan minska frekvensen, intensiteten samt durationen av 

huvudvärken samt att det kan ha en positiv inverkan på livskvalitet och funktion hos individer 

med spänningshuvudvärk (Anderson & Seniscal, 2006; Moraska & Chandler, 2008; van 

Ettekoven & Lucas, 2006). 

 

1.5 Icke-manuell terapi 

Utöver manuella behandlingsmetoder används även icke manuella behandlingsmetoder såsom 

farmaka, fysisk terapi i form av exempelvis generell träning eller mer specifik 

stabiliseringsträning samt akupunktur (Castien, van der Windt, Grooten & Dekker, 2011). 

Även så kallade mind-body terapier används vid rehabilitering av olika sorters huvudvärk. 

Exempel på denna typ av terapier är kognitiv beteendeterapi, hypnos, meditation och 

avspänning. Meta-analyser av RCT studier visar att mind-body terapier, enskilt eller i 

kombination, reducerar migrän, spänningshuvudvärk samt andra typer av huvudvärk 

(Sierpina, Astin & Giordano, 2007). Vidare har forskningen visat att isometrisk träning för 

nackflexorerna verkar vara en effektiv intervention för att minska frekvensen huvudvärk hos 
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personer med spänningshuvudvärk både på kort och lång sikt (Castien et al., 2011; van 

Ettekoven et al., 2006). 

 

Flertalet mediciner har tagits fram för att behandla och förebygga huvudvärk. Många patienter 

hävdar dock att dessa är ineffektiva eller medför biverkningar som gör att de inte kan fortsätta 

ta medicinen (Mulleners, Haan, Dekker & Ferrari, 2010).  

 

På grund av det lidande och de kostnader som huvudvärk orsakar både på individ- och 

samhällsnivå så är det viktigt att hitta effektiva icke-farmakologiska behandlingsmetoder för 

spänningshuvudvärk samt att ta reda på vilken typ av behandling som är den mest effektiva.  

 

Studier som undersöker effekten av olika behandlingsmetoder använder ofta frekvens, 

smärtintensitet och livskvalitet som utfallsmått. I denna litteraturöversikt har författaren valt 

att endast använda frekvens som effektmått. Frekvensen mäts ofta genom antal dagar eller 

timmar per dygn med huvudvärk (Läkartidningen, 2007). 

 

2. Syfte  
Att beskriva effekten av manuell terapi samt icke manuell terapi på vuxna, friska individer 

med spänningshuvudvärk. 

 

2.1 Frågeställning  
Påverkar manuell terapi och icke manuell terapi frekvensen av huvudvärk på vuxna, friska 

individer med spänningshuvudvärk?  

 

3. Material och metod 
3.1 Studiedesign 

Designen för detta arbete är en systematisk litteraturstudie med syfte att granska och 

sammanställa vetenskaplig litteratur som finns inom det valda ämnesområdet. Då 

systematiska litteraturstudier har som syfte att insamla vetenskaplig litteratur inom ett 

kunskapsområde ansågs detta som en lämplig design för denna kunskapssammanställning 

(Forsberg & Wengström, 2013). 
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3.2 Avgränsning och problemformulering 

För att avgränsa problemet och strukturera frågeställningen valdes DIKE-modellen. DIKE 

står för diagnos, intervention, kontroll och effektmått (SBU, 2014), se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Problemformulering enligt DIKE-modellen. 
D I K E 
Spänningshuvudvärk Manuell terapi 

Icke-manuell terapi 
All annan intervention Frekvens 

  

 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier  

I tabell 2 redovisas studiens inklusions- samt exklusionskriterier. 

 

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

1. Studier publicerade på engelska 
2. Studier publicerade från 2006 och framåt 
3. Studierna ska vara RCT-studier 
4. Studierna ska ha manuell terapi eller icke-
manuell terapi som intervention 
5. Studierna ska ha frekvens som effektmått 
6. Den studerade gruppen ska ha huvudvärk av 
typen spänningshuvudvärk 
7. Studiedeltagarna ska vara friska samt vuxna 
(över 18 år). 
 

 

1. Inga djurstudier 
2. Studier som inte kunde laddas ner i fulltext. 

 

 

3.4 Sökstrategi 

Sökningarna delades upp i två sökomgångar; manuell terapi och spänningshuvudvärk samt 

icke manuell terapi och spänningshuvudvärk. Sökorden som användes för att få fram resultat 

för manuell terapi och spänningshuvudvärk var Tension Type Headache, AND, samt Manual 

Therapy. Sökorden som användes för att få fram resultat för icke manuell terapi och 

spänningshuvudvärk var Tension Type Headache samt Treatment.  

 

3.5 Artikelsökning 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna PubMed samt CINAHL mellan augusti 2016 och 

september 2016. Den första sökningen utfördes genom att skriva in sökorden ”tension type 
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headache”, ”AND”, ”manual therapy” i databaserna PubMed och CINAHL. Detta resulterade 

i 100 träffar i PubMed samt 34 träffar i CINAHL. Andra sökningen utfördes genom att skriva 

in sökorden ”tension type headache” samt ”treatment” i databasen PubMed. Detta resulterade 

i 1798 träffar i PubMed. Efter detta begränsades sökningarna med hänsyn till 

inklusionskriterierna för att få ner antalet träffar. Den första sökningen resulterade då i 29 

träffar på PubMed och 22 träffar i CINAHL. Den andra sökningen resulterade i 311 träffar i 

PubMed. Relevansen i artiklarnas rubriker avgjorde vilka artiklar som valdes ut för vidare 

granskning. Abstrakten granskades för att se huruvida studierna uppfyllde 

inklusionskriterierna. De studier som inte uppfyllde kriterierna exkluderades. Nästa steg var 

att läsa igenom artiklarna i sin helhet för att bekräfta deras relevans. Fyra artiklar valdes 

slutligen ut från databasen PubMed i den första sökningen. Ingen artikel valdes ut från 

CINAHL då de antingen redan valts ut från PubMed eller inte ansågs passande för denna 

kunskapssammanställning. Ytterligare fyra artiklar valdes ut i den andra sökningen från 

PubMed. Totalt valdes åtta studier ut för granskning i denna litteraturstudie, se Tabell 3.  

 

 

Tabell 3: Sökschema 
Databas, sökord, sökstrategi, antal träffar samt relevanta artiklar efter granskning. 

Databas Sökord Sökstrategi: 
Kombination av sökord och avgränsningar 

Antal 
träffar 

Relevanta efter 
granskning 

PubMed 
 

Tension Type 
Headache 
 
AND 
 
Manual 
Therapy 

Skrev in tension type headache och manual 
therapy i en följd 
 
Begränsade sökningen via limits till: Humans 
samt Randomized controlled trial 
 
Valde ut fyra artiklar efter rubrik, abstrakt och 
som uppfyllde inklusionskriterierna 
 
 

100 
 
 
 
29 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Espí-López et al. 
2014 
 
Moraska et al. 
2015 
 
Ajimsha 2011 
 
Castien et al. 
2011 

Cinahl Tension Type 
Headache 
 
AND 
 
Manual 
Therapy 

Skrev in tension type headache och manual 
therapy i varsin sökruta 
 
Begränsade sökningen via limits till: 
Randomized controlled trial 
 
Tog bort 17 artiklar som inte uppfyllde 
inklusionskriterierna 
 

34 
 
 
22 
 
 
5 
 
0 
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3.6 Kvalitetsbedömning 

Artiklarna i denna studie kvalitetsbedömdes enligt PEDro-skalan. PEDro-skalan 

kvalitetsbedömer randomiserade kontrollerade studier efter 11 kriterier. Höga poäng innebär 

hög validitet samt att det finns tillräcklig information för att kunna tolka resultat (PEDro 

Physiotherapy Evidence Database, 2016), se Bilaga 1. Då enbart RCT studier har inkluderats i 

denna litteraturstudie anses PEDro-skalan vara ett lämpligt instrument för bedömning av 

kvalitet i studierna. Syftet med att kvalitetsgranska studier är att bedöma risken för att ett 

givet utfall i en studie systematiskt har snedvridits under forskningsarbetet. De komponenter 

som bedöms vid en granskning är selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, 

bortfallsbias samt rapporteringsbias (SBU, 2014). 

 

3.7 Etiska överväganden 

Det var viktigt att i denna studie ta reda på och sammanställa de vetenskapliga resultaten för 

det valda ämnet i syfte att öka kunskapen inom ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). Materialet 

har presenterats på ett sanningsenligt sätt och granskningen har skett utifrån ett neutralt 

förhållningssätt utan att dölja eller förvränga information. Författaren har efter bästa förmåga 

förhållit sig objektiv vid granskning av fakta. Resultaten i de inkluderade studierna redovisas 

oavsett om de ger en positiv eller negativ bild för behandlingsmetoderna (Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna litteraturstudie har endast studier av hög kvalitet inkluderats, RCT 

studier. Detta för att få trovärdiga resultat och för att etiska aspekter ska finnas med vid 

studiernas utföranden. Alla inkluderade artiklar har kvalitetsbedömts med PEDro- skalan för 

att säkra god kvalitet och lyfta eventuella brister. 

 

PubMed Tension Type 
Headache 
 
Treatment 

Skrev in tension type headache och treatment i 
en följd 
 
Begränsade sökningen via limits till: 
Randomized controlled trial 
 
Valde ut fyra artiklar efter rubrik, abstrakt och 
som uppfyllde inklusionskriterierna 

1798 
 
 
311 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
Kanji et al. 2015 
 
Kiran et al. 2014 
 
Cathcart et al. 
2014 
 
Söderberg et al.  
2006 
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4. Resultat  
Åtta artiklar inkluderades i denna kunskapssammanställning (Ajimsha 2011; Castien et al. 

2011; Cathcart, Galatis, Proeve & Petkov, 2014; Espí-López et al. 2014; Kanji, Weatherall, 

Peter, Purdie & Page, 2015; Kiran, Girgla, Chalana & Singh, 2014; Moraska, Stenerson, 

Butryn, Krutsch, Schmiege & Mann, 2015; Söderberg, Carlsson & Victorin, 2006). Samtliga 

var RCT studier. Ajimsha (2011), Castien et al. (2011), Espí-López et al. (2014) och Moraska 

et al. (2015) har undersökt hur manuell terapi påverkar frekvensen av huvudvärk hos friska, 

vuxna individer med spänningshuvudvärk. Cathcart et al. (2014), Kanji et al. (2015), Kiran et 

al. (2014) och Söderberg et al. (2006) har undersökt hur icke manuell terapi påverkar 

frekvensen av huvudvärk hos friska, vuxna individer med spänningshuvudvärk. Resultaten 

redovisas i två tabeller där tabell 4 redovisar resultaten av manuell terapi och tabell 5 

redovisar resultaten av icke manuell terapi, se tabell 4 och 5. Antalet studiedeltagare varierade 

mellan 37-90 personer och majoriteten var kvinnor. Interventionerna pågick från tre veckor 

upp till tolv veckor. 

 

4.1 Manuell terapi 

Interventionsgruppen/grupperna fick någon typ av manuell behandling. De 

behandlingsmetoder som användes var manuell töjning av nack- och ansiktsmuskulatur 

(Ajimsha, 2011), mobilisering av nackleder och postural korrigering (Castien et al. 2011), 

manipulation av nackleder och mjukdelsbehandling (Espí-López et al. 2014) samt massage 

och triggerpunktsbehandling (Moraska et al. 2015). Detta jämfördes med en eller två 

kontrollgrupper som fick mjuka strykningar (Ajimsha, 2011), träffa allmänläkare, information 

och smärtlindring (Castien et al. 2011), vila (Espí-López et al. 2014) eller ultraljud respektive 

väntelista (Moraska et al. 2015). Resultaten redovisas i resultatkolumnen genom 

medelskillnaden antingen mellan grupperna eller inom grupperna, det vill säga skillnaden 

mellan/ inom interventions- och kontrollgruppens genomsnittliga resultat, samt om skillnaden 

är signifikant till fördel för någon grupp eller inom gruppen, se tabell 4. Det 

utvärderingsinstrument som användes i samtliga studier för att mäta frekvensen av huvudvärk 

var dagbok. Studierna fick från sex till tio av tio poäng vid kvalitetsgranskningen med PEDro-

skalan.  

 

Ajimsha (2011) redovisar frekvensen av dagar med huvudvärk. Studien påvisade signifikant 

skillnad till fördel för interventionsgrupperna efter avslutad intervention. Castien et al. (2011) 
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redovisar frekvensen dagar med huvudvärk. Studien påvisade signifikant skillnad till fördel 

för interventionsgruppen efter avslutad intervention samt vid långtidsuppföljningen. Moraska 

et al. (2015) redovisar frekvensen dagar med huvudvärk samt durationen (timmar och 

minuter). Studien påvisade signifikant skillnad till fördel för interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgrupp 2 men ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgrupp 1. Ajimsha (2011), Castien et al. (2011) samt Moraska et al. (2015) redovisar 

om det förekommer signifikant skillnad mellan grupperna men inte inom grupperna. Espí- 

López et al. (2014) redovisar frekvensen dagar med huvudvärk. Studien redovisar inte om det 

förekommer signifikant skillnad mellan grupperna utan endast inom grupperna. Espí- López 

et al. (2014) påvisade signifikant skillnad för interventionsgrupp 2 efter avslutad intervention 

men inte vid 8 veckors uppföljning. Interventionsgrupp 3 påvisade signifikant skillnad både 

efter avslutad intervention samt vid uppföljning. Varken interventionsgrupp 1 eller 

kontrollgruppen påvisade någon signifikant skillnad.  

 

 

Tabell 4 – Översikt över de inkluderade studierna som granskar manuell terapi och 
spänningshuvudvärk samt resultat och kvalitet (PEDro) 
Författare, design, försökspersoner, manuell terapi, kontrollgrupp, utfallsmått, resultat, kvalitet-
PEDro-skalan. 

Författare Design FP Manuell 
Terapi 

Kontrollgrupp Utfallsmått Frekvens av 
huvudvärk 

Kvalitet 
PEDro-
skalan 

Ajimsha 
2011 

RCT N=63 
Män: 20 
Kvinnor: 36 
Medelålder: 
43.8 

Interventionsgrupp 1; 
N=22 
12 veckor, 2 ggr/v á 1 h 
direkt myofasciell 
behandling 
 
Interventionsgrupp 2; 
N=22 
12 veckor, 2 ggr/v á 1 h 
indirekt myofasciell 
behandling 
 

N=12 
12 veckor, 2 ggr/v á 1 
h långsamma, mjuka 
strykningar i samma 
områden som 
interventionsgruppern
a fick 

Dagbok Interventions- 
grupp 1 vs 
kontrollgrupp 
v 1-4: 0 
v 17-20: -5.5 
(p<0.001) 
 
Interventions- 
grupp 2 vs 
kontrollgrupp 
v 1-4: 0.4 
v 17-20: -4.7 
(p<0.001) 

6/10 

Castien et al. 
2011 

RCT N=82 
Män: 18 
Kvinnor: 64 
Medelålder: 
40.2-40.6 

N=41 
8 veckor, max 9 besök á 
30 min mobilisering, 
cervikomuskulär träning 
samt hållningskorrigering 

N=41 
8 veckor, 2-3 besök 
hos allmänläkare som 
gav information, råd, 
tips om 
livsstilsförändringar 
samt medicin vid 
behov 

Dagbok v 8: -6.4 
(p<0.001) 
v 26: -4.9 
(p<0.001) 

7/10 

Espí-López 
et al. 2014  

RCT N=84 
Män: 3 
Kvinnor: 81 
Medelålder: 
39.7 

Interventionsgrupp 1; 
N=20 
4 veckor, 1 gång/v á 10 
min suboccipital 
mjukdelsbehandling + 5 
min vila efter 
 
Interventionsgrupp 2; 

N=22 
4 veckor, 1 gång/v á 
10 min vila 
 

Dagbok Interventions- 
grupp 1 
v 1: 3.25 
v 4: 2.60 
v 8: 2.45 
v 1-4: (p=0.10) 
v 1-8: (p=0.12) 
 

10/10 
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N=22 
4 veckor, 1 gång/v 
occiput-atlas-axis 
manipulation + 5 min vila 
efter 
 
Interventionsgrupp 3; 
N=20 
4 veckor, 1 gång/v 
kombination av 
intervention 1 och 2 
 

Interventions- 
grupp 2 
v 1: 2.90 
v 4: 1.70 
v 8: 2.15 
v 1-4: 
(p=0.008) 
v 1-8:        (p= 
0.13) 
 
Interventions- 
grupp 3 
v 1: 3.80 
v 4: 1.55 
v 8: 1.65 
v 1-4: 
(p=0.001) 
v 1-8: 
(p=0.002) 
 
Kontrollgrupp 
V 1: 3.24 
V 4: 2.45 
V 8: 2.85 
V 1-4:       (p= 
0.07) 
V 1-8:       (p= 
0.58) 

Moraska et 
al. 2015 

RCT N=56 
Män: 8 
Kvinnor: 48 
Medelålder: 
33.4 

N=17 
6 veckor, 2 ggr/v á 45 
min massage över rygg, 
skuldror nacke och bröst, 
specifik 
triggerpunktsmassage 
och efflourage. Allt enligt 
ett standardiserat 
protokoll 

Kontrollgrupp 1; 
Placebo, N=19 
6 veckor, 2ggr/v á 45 
min 
ultraljudsbehandling 
över övre ryggen och 
nacken sittandes i en 
massagestol, 
behandlingen gavs av 
sjuksköterskor 
 
Kontrollgrupp 2; 
Väntelista, N=20 
Fick ingen behandling 
men utvärderades 
som de andra 2 
grupperna 

Dagbok Interventions- 
grupp vs  
Kontrollgrupp 
1 
v 1: -0.09 
v 6: 0.17 
v 12: -0.55 
(p= >0.05) 
 
Interventions- 
grupp vs  
Kontrollgrupp 
2 
V 1: 0.03 
V 6: -0.16 
V 12: -1.3 
(p= 0.026) 
 

7/10 

 
 

4.2 Icke manuell terapi 

Interventionsgruppen/grupperna fick någon typ av icke manuell behandling. De 

behandlingsmetoder som användes var mindfulness baserad stress reduktion (Cathcart et al. 

2014), egenbehandling genom akupressur, utbildning och bastu (Kanji et al. 2015), meditation 

(Kiran et al. 2014) samt akupunktur, träning eller avslappning (Söderberg et al. 2006). Detta 

jämfördes med ingen (Söderberg et al. 2006) eller en kontrollgrupp som fick väntelista 

(Cathcart et al. 2014), egenbehandling i form av akupressur (Kanji et al. 2015) eller 

smärtlindring (Kiran et al. 2014). Resultaten redovisas i resultatkolumnen genom 
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medelskillnaden antingen mellan grupperna eller inom grupperna, det vill säga skillnaden 

mellan/ inom interventions- och kontrollgruppens genomsnittliga resultat, samt om skillnaden 

är signifikant till fördel för någon grupp eller inom gruppen, se tabell 5. Det 

utvärderingsinstrument som användes i samtliga studier för att mäta frekvensen av huvudvärk 

var dagbok. Studierna fick från sex till tio av tio poäng vid kvalitetsgranskningen med PEDro-

skalan.  

 

Cathcart et al. (2014) redovisar frekvensen dagar med huvudvärk. Studien redovisade en 

signifikant minskad frekvens av huvudvärk för interventionsgruppen men inte för 

kontrollgruppen efter avslutad intervention. Kanji et al. (2015) har utvärderat huvudvärken 

genom antal timmar per dag och påvisade en signifikant förbättring efter avslutad intervention 

för interventionsgruppen men ingen signifikant skillnad för kontrollgruppen. Kiran et al. 

(2014) redovisar frekvensen av huvudvärkstillfällen per vecka. Studien påvisade signifikant 

förbättring för interventionsgruppen vid 4 och 8 veckor. Kontrollgruppen fick signifikant 

förbättring vid 8 veckor men inte vid 4 veckor. Varken Cathcart et al. (2014), Kanji et al. 

(2015) eller Kiran et al. (2014) redovisar om det förekommer någon signifikant skillnad 

mellan grupperna utan endast inom grupperna. Söderberg et al. (2006) har redovisat resultaten 

för huvudvärksfria dagar.  Studien påvisade ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid 

baseline. Interventionsgrupp 3 hade en signifikant förbättring jämfört med interventionsgrupp 

1 efter avslutad intervention. I övrigt påvisades ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

vid något mättillfälle. För interventionsgrupp 1 kunde ingen signifikant skillnad påvisas före 

och efter avslutad intervention. För interventionsgrupp 2 påvisades en signifikant förbättring 

efter avslutad intervention samt vid 6 månades uppföljning. Ingen signifikant skillnad 

påvisades vid 3 månaders uppföljning. Interventionsgrupp 3 påvisade en signifikant 

förbättring efter avslutad intervention samt efter 3 och 6 månaders uppföljning. 

 

 
Tabell 5 – Översikt över de inkluderade studierna som granskar icke manuell terapi och 
spänningshuvudvärk samt resultat och kvalitet (PEDro) 
Författare, design, försökspersoner, icke manuell terapi, kontrollgrupp, utfallsmått, resultat, 
kvalitet-PEDro-skalan. 

Författare Design FP Icke manuell terapi Kontrollgrupp Utfallsmått Frekvens av 
huvudvärk 

Kvalitet 
PEDro- 
skalan 

Cathcart 
et al. 2014 

RCT N=42 
Män: 16 
Kvinnor: 26 
Medelålder: 
45.5 

N=23 
3 veckor, 2 ggr/ 
vecka á 2 h klasser 
baserade på MBSR 
samt MBCT med t 

N=19 
Väntelista 
Fick ingen 
behandling men 
utvärderades som 

Dagbok Interventionsgrupp 
v 1: 11.04 
v 3: 9.37 
(p=0.01) 
 

10/10 
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ex kroppsscanning, 
meditation, 
andningsövningar 
och medveten 
närvaro samt daglig 
träning hemma 30 
min/ dag av dessa 
övningar 

interventionsgruppen 
 

 
Kontrollgrupp 
v 1: 9.82 
v 3: 9.65 
(p>0.05) 
 

Kanji et al. 
2015 

RCT N=37 
Män: 8 
Kvinnor: 29 
Medelålder: 
42.5 

N=17 
12 veckor, 
utbildning, 
egenbehandling i 
form av akupressur i 
nackmuskulaturen 
dagligen samt under 
8 veckor, 3 ggr/ 
vecka á 20 min 
bastu 
 
 

N=20 
12 veckor, utbildning 
samt 
egenbehandling i 
form av akupressur i 
nackmuskulaturen 
dagligen 

Dagbok Interventionsgrupp 
(hr/d) 

v 1-2: 8.4 
v 3-4: 8.3 
v 5-6: 7.4 
v 7-8: 6.2 
v 9-10: 5.3 
v 11-12: 5.7 
(p=0.0008) 
 
Kontrollgrupp 
v 1-2: 7.0 
v 3-4: 6.6 
v 5-6: 6.2 
v 7-8: 6.1 
v 9-10: 5.6 
v 11-12: 6.1 
(p>0.05) 

 

9/10 

Kiran et 
al. 2014 

RCT N=50 
Män: 11 
Kvinnor: 39 
Medelålder: 
32 

N=20 
8 veckors 
intervention. 4 
veckor, 2 ggr/ vecka 
med lektion á 45 
min, 25 min 
instruktion i 
meditation samt 20 
min av meditation. 
Även 20 min 
meditation varje dag 
hemma. 4 veckor 
med intervju 1 gång/ 
v då metoden följts 
upp 
 

N=30 
8 veckor, fick 
smärtlindring och 
muskelrelaxerande 
men ingen 
meditation 

Dagbok Interventionsgrupp 
v 1: 5.97 
v 8: 0.53 
(p<001) 
v 4: (p<0.001) 
 
Kontrollgrupp 
v 1: 5.90 
v 8: 3.75 
(p<0.001) 
v 4: (p=0.003) 

6/10 

Söderberg 
et al. 2006 

RCT N=90 
Män: 17 
Kvinnor: 73 
Medelålder: 
37.5 

Interventionsgrupp 
1; N=30 
10-12 behandlingar 
akupunktur gavs 
under 10-12 veckor, 
2 olika längder på 
nålar användes och 
sattes i specifika 
punkter i ömmande 
muskler 
 
Interventionsgrupp 
2; N=30 
Antingen 2 
träningspass á 45 
min på klinik under 5 
veckor följt av 
hemträningsprogram 
3 ggr/ vecka under 5 
veckor eller 1 pass/ 
vecka på klinik plus 
1-2 ggr/ vecka 
hemträning under 

 Dagbok Mellan grupperna 
 
Relaxationsträning/ 
Akupunktur: 
Efter avslutad 
intervention:  
(p= 0.01) 
3 mån: NS 
6 mån: NS 
 
Relaxationsträning/ 
Fysisk träning: 
Efter avslutad 
intervention: NS 
3 mån: NS 
6 mån: NS 
 
Fysisk träning/ 
Akupunktur: 
Efter avslutad 
intervention: NS 
3 mån: NS 
6 mån: NS 

8/10 
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10 veckor, träningen 
innehöll 5 övningar 
för nack- och 
skuldermuskulatur, 
35 reps och 3 set 
 
Interventionsgrupp 
3; N=30 
8-10 gånger av 
relaxationsträning 
hos sjukgymnast, 1 
gång/ vecka, 
avspänning, spänn 
och slappna av, 
andningsteknik och 
stresshantering 
ingick, deltagarna 
fick även ljudband 
för daglig träning 
hemma 

 
Inom grupperna 
 
Interventionsgrupp 
1: 
Efter avslutad 
intervention: 3.25-
3.75 
(p=NS) 
3 mån: 3.25-7 
(p=NS) 
6 mån: 3.25-7 
(p=NS) 
 
Interventionsgrupp 
2: 
Efter avslutad 
intervention: 2.25-
3.75 
(p=0.05) 
3 mån: 3.75-4.25 
(p=NS) 
6 mån: 1.50-5.75 
(p=0.04) 
 
Interventionsgrupp 
3: 
Efter avslutad 
intervention: 0.5-7 
(p=0.001) 
3 mån: 1.75-7.25 
(p=0.01) 
6 mån: 1.75-7.25 
(p=0.01) 
 
 
  

MBSR: Mindulness Based Stress Reduction 
MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy 
NS: Non signifikant 

 

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Vid sökning av studier till denna litteratursammanställning valdes databaserna PubMed och 

Cinahl. PubMed har ett brett utbud av artiklar och tidsskrifter och täcker in stora delar av 

hälso- och medicinområdet. Cinahl är en databas med artiklar om bland annat omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (SBU, 2014). Dessa databaser valdes då de ansågs passande 

för denna litteraturstudie och då författaren har erfarenhet sedan tidigare att söka i 

databaserna. Vid sökningen av artiklar för manuell terapi och spänningshuvudvärk användes 

PubMed och Cinahl. Alla inkluderade studier valdes från databasen PubMed. Då noll artiklar 

således valdes ut från databasen Cinahl valdes denna bort vid nästa sökning för icke manuell 
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terapi och spänningshuvudvärk. Om fler databaser hade använts hade författaren eventuellt 

hittat fler artiklar att inkludera, vilket kan ses som en brist med denna litteraturöversikt.  

 

För att hitta relevanta studier inom ämnesområdet användes två olika sökordskombinationer. I 

den första sökningen användes sökorden ”tension typ headache” samt ”manual therapy” för 

att få fram resultat för manuell terapi. Denna sökning genererade relativt få träffar och 

resulterade i fyra inkluderade artiklar som ansågs relevanta för litteratursammanställningen. I 

den andra sökningen användes sökorden ”tension type headache” samt ”treatment” för att få 

fram resultat för icke manuell terapi. Denna sökning utfördes i PubMed och genererade ett 

stort antal träffar. Fyra artiklar valdes slutligen ut till denna litteraturöversikt. Denna sökning 

hade eventuellt kunnat begränsas genom att utföra fler sökningar med olika sökord för olika 

typer av icke manuella behandlingsmetoder. Sökorden ”manual therapy” och ”treatment” är 

breda begrepp och innefattar många behandlingsmetoder vilket skulle kunna ses som en brist 

då det inte blir så specifika sökresultat. Syftet med denna litteraturöversikt var att ta reda på 

effekten av manuell terapi och icke manuell terapi för patienter med spänningshuvudvärk. Av 

denna anledning ansåg författaren till denna studie att det var nödvändigt att använda relativt 

breda och mindre specifika sökord. Detta för att inkludera så många olika manuella och icke 

manuella behandlingsmetoder som möjligt.  

 

En testsökning utfördes före den slutgiltiga sökningen i databasen PubMed. Detta för att 

säkerställa att studiens frågeställning kunde besvaras samt för att få en indikation på vilken 

mängd artiklar som kunde förväntas vid den slutgiltiga sökningen. Detta kan ses som en 

styrka med denna studie. 

 

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes för att begränsa sökresultaten och för att säkra 

dess relevans för denna studie. Författaren valde att enbart inkludera studier som gjorts från 

2006 och framåt, detta för att resultaten skulle vara så uppdaterade som möjligt. 

 

För att kvalitetsgranska de inkluderade studierna användes PEDro-skalan. PEDro-skalan är ett 

validerat instrument som används för att värdera den metodologiska kvaliteten av 

randomiserade kontrollerade studier och kliniskt kontrollerade studier (de Morton, 2009). Det 

var författaren till denna studie som utförde poängsättningen enligt PEDro. Eftersom 

granskningen är subjektiv så hade resultatet kunnat se annorlunda ut om någon annan hade 

utfört poängsättningen. De inkluderade studierna fick mellan 6/10 till 10/10 poäng enligt 
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PEDro-skalan vilket tyder på relativt hög kvalitet enligt författaren till denna litteraturstudie. 

Kvaliteten för denna studie hade även kunnat bedömas genom en granskning med GRADE-

systemet. GRADE är en fyragradig skala som används för att klassificera styrkan på det 

vetenskapliga underlaget (SBU, 2014). Att författaren inte använde GRADE-systemet kan ses 

som en svaghet med denna studie. 

 

Att författaren till denna studie har lite erfarenhet att utföra litteraturöversikter kan ha 

påverkat utfallet för denna studie. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att granska och sammanställa den vetenskapliga 

litteraturen kring effekten av manuell terapi samt icke manuell terapi på vuxna, friska 

individer med spänningshuvudvärk.  

 

5.2.1 Utvärderingsinstrument 

Denna litteraturstudie har haft frekvens som utfallsmått. Samtliga inkluderade studier har 

använt dagbok som utvärderingsinstrument. De studier som granskar effekten av manuell 

terapi har låtit deltagarna i studierna anteckna antalet dagar med huvudvärk. Gällande 

studierna som redovisar resultat för icke manuell terapi har Cathart et al. 2014 redovisat antal 

dagar med huvudvärk, Kanji et al. 2015 har redovisat antal timmar per dag med huvudvärk, 

Kiran et al. (2014) har redovisat frekvensen av huvudvärkstillfällen per vecka och Söderberg 

et al. (2006) har redovisat resultaten för huvudvärksfria dagar. Samtliga studier har valt att 

låta deltagarna fylla i dagbok för upplevd huvudvärk för att mäta frekvensen av huvudvärk.  

En nackdel med att använda dagbok som utvärderingsinstrument skulle enligt författaren till 

denna litteraturstudie kunna vara att deltagarna eventuellt fyller i olika beroende på 

individuell upplevelse av huvudvärk samt beroende på hur de fått instruktioner av 

studieledarna att fylla i dagboken. 

 

5.2.2 Mätmetoder 

Tre av studierna som inkluderats i denna litteraturstudie redovisar huruvida signifikant 

skillnad förekommer mellan grupperna (Ajimsha 2011; Castien et al. 2011; Moraska et al. 

2015). Fyra av studierna redovisar om det föreligger signifikant skillnad inom grupperna 

(Espí-López et al. 2014; Cathart et al. 2014; Kanji et al. 2015; Kiran et al. 2014). Söderberg et 

al. (2006) redovisar huruvida det finns signifikant skillnad både mellan och inom grupperna. 
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Enligt författaren till denna litteraturstudie hade det varit önskvärt om samtliga artiklar hade 

redovisat resultat både inom och mellan grupperna samt huruvida skillnaderna var 

signifikanta eller inte. Detta för att kunna dra så många och tydliga slutsatser som möjligt 

utav resultaten. 

 

5.2.3 Interventioner och interventionstid 

Samtliga inkluderade studier hade olika långa interventioner och uppföljningstillfällena 

skiljde sig åt både till antal och längd. Interventionerna varade från tre till tolv veckor. Detta 

gör det svårt att jämföra studiernas resultat och dra några slutsatser om vilken duration som är 

optimal för att uppnå eventuella förändringar. Även antal interventionstillfällen varierade från 

en gång per vecka till tre gånger/ vecka och tiden per tillfälle varierade från 20 minuter till två 

timmar. Detta gör det även svårt att dra slutsatser om vilken frekvens och vilken duration per 

tillfälle som är mest effektiv för att uppnå goda resultat. Det är även svårt att veta huruvida 

duration på intervention samt duration och antal interventionstillfällen är avgörande för vilken 

effekt en intervention får. Resultaten indikerar dock att längden på interventionerna inte har så 

stor betydelse för utfallet då signifikant skillnad har kunnat ses i både studierna som enbart 

pågått i tre veckor och i studierna som pågått i tolv veckor. 

 

I studierna som granskade manuell terapi användes olika typer av behandlingsmetoder. 

Ajimsha (2011) använde manuell töjning av nack- och ansiktsmuskulatur och Castien et al. 

(2011) använde mobilisering av nackleder och hållningskorrigering som intervention. Vid 

granskning av resultat påvisade dessa studier signifikant skillnad till fördel för 

interventionsgrupperna efter avslutad intervention. Detta tyder på att dessa 

behandlingsmetoder är användbara för att minska frekvensen huvudvärk hos personer med 

spänningshuvudvärk. Espí-López et al. (2014) hade tre interventionsgrupper. Grupp 1 fick 

suboccipital mjukdelsbehandling, grupp 2 fick manipulation av nackleder och grupp 3 fick en 

kombination av mjukdelsbehandling av manipulation. Grupp 2 och 3 påvisade en signifikant 

skillnad efter avslutad intervention, men ingen signifikant skillnad kunde påvisas för grupp 1. 

Detta indikerar att manipulation av nackleder eller en kombination av suboccipital 

mjukdelsbehandling och manipulation är mer effektivt än enbart mjukdelsbehandling som 

behandling för att sänka frekvensen huvudvärk. Moraska et al. (2015) använde massage över 

rygg, skuldror, nacke och bröst och triggerpunktsbehandling som intervention. Detta 

jämfördes med två kontrollgrupper där kontrollgrupp 1 fick ultraljudsbehandling över rygg 

och nacke samt sitta i en massagestol, och kontrollgrupp 2 fick väntelista.  Resultaten 
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påvisade signifikant skillnad för interventionsgruppen jämfört med kontrollgrupp 2 men ingen 

signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgrupp 1. Detta indikerar att 

massage samt  triggerpunktsbehandling och ultraljud samt massagestol ger likvärdiga resultat 

och fungerar bra som behandlingar för att sänka frekvensen huvudvärk. Detta till skillnad från 

väntelista som inte fungerade bra för att sänka frekvensen huvudvärk. 

 

I studierna som granskade icke manuella terapi användes också olika typer av 

behandlingsmetoder. Cathcart et al. (2014) använde ett program med mindfulness baserad 

stressreduktion. Kanji et al. (2015) använde egenbehandling i form av akupressur, utbildning 

och bastu. Kiran et al. (2014) använde meditation som intervention. Dessa tre studier påvisade 

signifikant skillnad inom grupperna efter avslutad intervention vilket indikerar att dessa 

behandlingsmetoder är effektiva för att sänka frekvensen huvudvärk. Söderberg et al. (2006) 

hade tre interventionsgrupper där grupp 1 fick akupunktur, grupp 2 fick träning för nack- och 

skuldermuskulatur och grupp 3 fick avspänningsträning. Ingen signifikant skillnad kunde 

påvisas mellan grupperna efter avslutad intervention. Studien påvisade signifikant skillnad 

inom interventionsgrupp 2 och 3 efter avslutad intervention men inte för interventionsgrupp 1. 

Detta indikerar att träning av nack- och skuldermuskulatur och avspänning är mer effektiva 

behandlingsmetoder än akupunktur för att sänka frekvensen huvudvärk.  

 

Både studierna som redovisar manuell terapi och studierna som redovisar icke- manuell terapi 

har kunnat påvisa goda resultat för att sänka frekvensen huvudvärk hos vuxna, frisk individer 

med spänningshuvudvärk. Resultaten indikerar att om en terapeut väljer att använda icke 

manuell terapi som behandlingsmetod är det mer effektivt med träning och avspänning än 

akupunktur. Om en terapeut väljer att använda manuell terapi som behandlingsmetod 

indikerar en av de inkluderade artiklarna att det är mer effektivt med manipulation av 

nackleder eller manipulation av nackleder i kombination med mjukdelsbehandling än att 

enbart ge mjukdelsbehandling för att sänka frekvensen huvudvärk. Denna litteraturöversikt 

granskar åtta artiklar vilket kan anses som för få artiklar för att kunna dra större slutsatser.  

 

Samtliga studier som granskade manuell terapi hade en (Ajimsha 2011; Castien et al. 2011; 

Espí-López et al. 2014) eller två kontrollgrupper (Moraska et al. 2015). Även 

kontrollgruppernas intervention skiljde sig åt i de fyra studierna. Konrollgrupperna fick mjuka 

strykningar (Ajimsha, 2011), träffa allmänläkare, information och smärtlindring (Castien et 

al. 2011), vila (Espí-López et al. 2014) eller ultraljud respektive väntelista (Moraska et al. 
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2015). Studierna som granskade icke manuell terapi hade en kontrollgrupp (Cathcart et al. 

2014; Kanji et al. 2015; Kiran et al. 2014) eller ingen kontrollgrupp (Söderberg et al. 2006). 

Kontrollgrupperna fick väntelista (Cathcart et al. 2014), egenbehandling av akupressur (Kanji 

et al. 2015) eller smärtlindring (Kiran et al. 2014). Vid granskning av resultat bör det tas i 

beaktning att även kontrollgrupperna fick olika interventioner då detta kan påverka utfallet. 

 

6. Konklusion 
Denna litteraturstudie indikerar att både manuell terapi samt icke manuell terapi sänker 

frekvensen huvudvärk hos vuxna, friska individer med spänningshuvudvärk. Det är dock svårt 

att dra slutsatser om vilket specifik manuell samt icke manuell behandlingsmetod som är mest 

effektiv samt vilken duration och frekvens av intervention och interventionstillfälle som bör 

tillämpas. Ytterligare forskning inom ämnet efterfrågas för att kunna dra definitiva slutsatser. 
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