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Abstract 
Background: Competitive swimming is a very popular sport that can be performed year 

around. The extreme repetitive motions that overhead-sports implies, like swimming, and 

inadequate stability in the shoulder joint, often results in overexertions and injuries. A 

common condition is impingement syndrome, and It has been reported that 40-91% of all 

swimmers have or experience problems in the shoulder joint or in the surrounding structures. 

Shoulder problems can lead to disability, inability to participate in exercise and eventually 

disability.  

Purpose: To investigate whether an intervention consisting of exercises for scapulas nearby 

muscles for four weeks can affect perceived distress in the shoulders and neck of young 

swimmers. 

Participants: Sixteen young swimmer between the age of (13±2), consisting of (10 female 

and 6 male) volunteered to participate. All the participants are performing at least four 

sessions of swimming a week. All the participants in the study are experiencing trouble in 

their neck or/and shoulders.  

Method: The participants had to fill in a (SRQ-S) form and do a Beighton-test. After that all 

participants were instructed in four different exercises, the purpose of the exercises were to 

increase neuromuscular control and strength in the shoulder stabilizing muscles. All exercise 

were to be performed before every session of swimming, at least once a day, for four weeks. 

After the four weeks of intervention the participants had to fill in a new (SRQ-S) form, then 

there before and after score were compared.  

Results: The (SRQ-S) formula results was put together and resulted in a significant different 

(p=0,0005) between before and after the intervention. The majority of the participants 

reported also a higher prosperous in their shoulder and/or neck area.  

Discussion and conclusion: The majority of the participant experienced less discomfort in 

their shoulder and neck area after the four weeks of intervention. There seems to be a 

relationship between increased shoulder stability and decrease in discomfort in the 

shoulder/neck. However this study can not come to a secure conclusion and further 

investigation has to be made in this area. 

 

 

 

Keywords: Shoulder, Swimmer, scapula dyskinesi, neuromuscular control.   
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Abstrakt 

Bakgrund: Tävlingssimning simning är en väldigt populär sport och kan utföras året om. De 

extrema repetitiva rörelserna som ingår i sporter med majoriteten av rörelserna över huvudet, 

som exempelvis simning, och otillräcklig stabilitet i axelleden, resulterar ofta i 

överansträngning och skador. Ett vanligt syndrom är impingement, och det har rapporterats att 

40-91 % av alla simmare har eller upplever problem i axelleden eller de omkringliggande 

strukturerna. Axelproblem kan leda till handikapp, smärta och oförmåga till att delta i 

aktivitet.  

Syfte: Att undersöka om en intervention bestående av övningar för scapulas närliggande 

muskler i fyra veckor kan påverka upplevd smärta i axel och nacke hos unga simmare. 

Deltagare: Sexton unga simmare mellan åldrarna (13±2), bestående av (10 flickor och 6 

pojkar) deltog. Alla deltagare utförde minst fyra simpass i veckan. Alla deltagare i studien 

upplever problematik i axel och/eller nacke. 

Metod: Deltagarna fick fylla i ett (SRQ-S) formulär och genomgå ett Beighton-test. Efter det 

blev alla deltagare instruerade i fyra olika övningar, syftet med övningarna var att öka 

neuromuskulär kontroll och styrka i axelns stabiliserande muskler. Alla övningar skulle 

utföras innan varje träningspass, minst en gång om dagen, i fyra veckor. Efter den fyra 

veckors interventionen så fick alla deltagare fylla i ett nytt (SRQ-S) formulär, sedan var den 

totala poängen innan och efter jämförda.  

Resultat: (SRQ-S) formuläret resultat sammanställdes och resulterade i en signifikant 

skillnad (p=0,0005) mellan innan och efter interventionen. majoriteten av deltagarna 

rapporterade ett högre välmående i axel och/eller nacke.  

Konklusion: majoriteten av deltagarna upplevde minskad problematik i axel och/eller nacke 

efter fyra veckors interventionen. Det pekar på att det finns ett samband mellan ökad axel 

stabilisering och minskad upplevd smärta i axel/nacke. Dock kan denna studie inte komma till 

en säker konklusion då vidare undersökning måste göras i detta område.  

 

 

 
 

 

Keywords: Axel, simmare, scapula dyskinesi, neuromuskulär kontroll 
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1. Introduktion 
 

Simning är en sport som blir allt populärare i USA där dem hade 250’000 registrerade 

tävlingssimmare 2007 (Heinlein & Cosgarea. 2010). Enligt riksidrottsförbundets statistiska 

rapport för 2016 så är simning den sjätte vanligaste idrotts- och motionsaktiviteter för 

personer mellan 6- 80 år sett till antal utövare samt att det är den sjunde största sporten sett till 

antalet aktiva. Detta innebär att simning med sina 150’345 aktiva utövare har fler aktiva än 

både innebandy och ishockey (Riksidrottsförbundet. 2016). Simning kan utföras året om och 

utsätter atleterna för stor träningsvolym. Den stora träningsmängden sätter stor press på 

atleterna fysik, och leder till ökad risk för att upprätthålla en skada och speciellt få 

muskuloskeletala mjukdelsskador (Hill, Collins & Posthumus. 2015). Simmares rörelser gör 

att atleterna ofta utveckla stor styrka i serratus anterior, latissimus dorsi, pectoralis major och 

minor (Chorley, Eccles & Scurfield. 2017).  

De repetitiva rörelserna över huvudet som ett normalt simtag innefattar och de många timmar 

hård träning under flera års tid, har visat sig att oftast leda till olika axelproblem och skador 

hos simmare (Su et al. 2004). Den genomsnittliga tävlande simmaren utför 60’000 till 80’000 

meter per vecka, vilket är 30’000 axelrotationer per axel i veckan (Heinlein & Cosgarea, 

2010) och under ett år så utför den genomsnittliga top-elitsimmaren 500’000 simtag per arm 

(Su et al. 2004). Atleter som utför en stor andel av arbetet över huvudet inom sina sporter, har 

ofta axelproblem som är relaterade till “thrower’s paradox” som syftar på den känsliga 

balansen mellan behovet av rörlighet i de övre extremiteterna för att prestera, och stabilitet för 

att motverka skada (Wilk et al. 2009). Enligt Junge et al. (2016) så är förekomsten av 

Generalised Joint Hypermobility (GJH) vanligt hos simmare då 20% av vuxna simmare är 

klassificerade med GJH. Vidare beskrivs en relation mellan GJH, mätt via Beighton test (BT), 

och hög range of motion (ROM) i aktiv horisontell axel abduktion hos tävlande simmare 

mellan 10-15 år.  

 

“Swimmer’s shoulder” är en vanlig term inom simning (Matzkin, Suslavich & Wes, 2016.) 

som syftar på en ökad obalans runt axelleden och tycks vara en stor faktor till 

överansträngningar och skador i simmares axlar (Su et al., 2004). Mer specifikt brukar 

tillståndet beskrivas som impingementsyndrom, som först beskrevs av Neer II (2005). Det har 

rapporterats att 40-91% av alla simmare har eller upplever problem i axelleden eller i de 

kringliggande strukturerna (McMaster & Troup, 1993. Sein et al., 2010). Axelproblematik 
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kan leda till funktionsnedsättning, oförmåga att delta i träningen och till slut handikapp. Trots 

att man har sett hur vanligt förekommande axelproblematik i simning är så är orsaken till 

detta fortfarande omdiskuterat (Hill, Collins & Posthumus 2015) samtidigt har axelskador- 

och smärta blivit mer accepterat och ses som en del utav simning idag (Hibberd & Myers, 

2013).  

 

Scapula dyskinesi är en sammansatt ord från dys, vilket betyder ändring, och kinesis, vilket 

betyder rörelse. Så tillsammans syftar scapula dyskinesi på en dysfunktionell rörelse av 

scapula (Kibler & Sciascia, 2010). Dessa ändrade rörelser i scapula har ett direkt effekt på 

samverkan mellan scapula och humerus, och kan ofta kopplas till axelskador eller smärta i 

axelleden (Kibler & McMullen, 2003. Myers, 2006. Ludewig & Cook, 2000. Yamaguchi et 

al. 2000. Cools et al. 2014). Skulderbladen spelar en kritisk roll när det kommer till att placera 

glenoid i optimal relation till humerus (Flatow et al. 1994) och samverkar muskelaktiveringen 

av rotatorkuffens strukturer så humerus kan komprimeras in i glenoid och skapa stabilitet i 

leden (Kibler & Sciascia. 2016). Om glenoid inte kan positionera sig optimalt blir andra 

strukturer kring axelleden överbelastade eller skadade (Chorley, Eccles & Scurfield. 2017). 

Scapula fungerar även som en “bro” mellan axlarnas strukturer och cervikal spina vilket gör 

att scapula har en avgörande roll i stabilisering och mobilitet av nacke och axlar (Cools et al. 

2014). Scapula dyskinesi kan orsakas av flera olika faktorer, bland annat ogynnsam 

muskelaktivering och rörelsemönster, muskelsvaghet eller skada på de stabiliserande 

musklerna (Kibler & Sciascia. 2010). Flera olika studier har undersökt scapula dyskinesi och 

har kategoriserat det genom olika mätmetoder (Kim et al. 2017). Utbredningen av scapula 

dyskinesi är hög bland simmare och det är vanligt förekommande efter en simträning hos 

även tidigt smärtfria simmare (Madsen et al. 2011) och tycks ha större utbredning hos 

simmare som upplever impingementsyndrom (Su et al. 2004), dessutom är scapula dyskinesi 

en faktor som kan prediktera axelskador hos unga simmaren (McKenna, Straker & Smith 

2012). Skulderblads dyskinesi kan leda till “hyperangulation” och ökad utdragning i 

axelleden, vilket minskar det subacromiala utrymmet inne i axelleden och detta kan kan leda 

till ökad kontakt mellan bakre superior labrum och undersidan av supraspinatussenan, 

utmattning av rotatorkuffens muskulatur och en förlust av dynamisk stabilitet, vilket kan leda 

till impingementsyndrom (Matzkin, Suslavich & Wes. 2016, McMaster & Troup. 1993, Sein 

et al. 2010, Kibler & McMullen. 2003).  
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Kraftutveckling i fristilssimning kommer framförallt från muskelgrupperna Latissimus Dorsi 

samt Pectoralis Major, samtidigt aktiveras musklerna som stabiliserar scapula, bland dessa 

finner vi Serratus Anterior samt Subscapularis (Matzkin, Suslavich & Wes. 2016). Under ett 

simtag ser man en större aktivering av Serratus anterior under mitten och slutet av 

återhämtningsfasen samt under mitten av dragfasen (Heinlein & Cosgarea, 2010). Enligt 

Matzkin, Suslavich & Wes (2016) så fokuserar simmare främst på att träna upp styrka och 

kraftutveckling i de större muskelgrupperna Latissimus Dorsi samt Pectoralis Major. Detta 

leder ofta till att Serratus Anterior och Subscapularis utmattas innan dem större 

muskelgrupperna, och skapar en obalans som leder till scapula dyskinesi samt axelleds 

instabilitet. Detta kan i sin tur kan leda till impingementsyndrom, som hämmar aktivering av 

Serratus Anterior, vilket skapar ytterligare obalans och instabilitet av scapulas stabiliserande 

muskler. En faktor till att ha god kontroll i scapulas rörelse är balansen mellan musklerna 

Trapezius och Serratus Anterior (Lopes et al. 2015). Enligt Ludewig & Cook (2000) har man 

sett ökad muskelaktivitet av trapezius övre del, minskad muskelaktivering av trapezius nedre 

del och Serratus Anterior hos patienter med impingementsyndrom. Hos patienter med scpula 

dyskinesi kan man mäta upp en större muskelaktivering av övre trapezius än hos individer 

med normal scpaula rörelse (Lopes et al. 2015).   

 

Tidigare studier har visat på att rehabiliteringsprogram, som innehåller övningar för att öka 

styrka och den neuromuskulära kontrollen i serratus anterior och lägre/mellersta trapezius ger 

goda resultat för att behandla subacromial impingement och scapula dyskinesi (Cools et al. 

2014). Dessa muskelgrupper är essentiella i simning och därför viktiga att stärka upp för att 

minska och förebygga scapula dyskinesi och därmed axelbesvär (Matzkin, Suslavich & Wes. 

2016, Bak. 2010). Stretching och specifik rörelse kontroll av skulderbladsmuskulatur ger goda 

resultat som rehabiliteringsmetod för subacromial impingement och scapula dyskinesi, ofta 

bättre än excentrisk träning av rotatorkuffen muskulatur (Struyf et al. 2013). Styrkeinriktade 

excentriska övningar av rotatorkuffen och koncentriska/excentriska övningar för scapulas 

stabiliserande strukturer, kombinerat med mobiliseringsträning tycks också ge minskade 

besvär för patienter med subacromial impingement (Holmgren et al. 2012). Olika övningar 

kan alltså användas för att korrigera scapula rörelse och muskulär användning, dock finn det 

få studier som visar på effektiviteten hos dessa övningar (De Mey et al. 2012). 
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Få studier har undersökt effekten av att träna neuromuskulär kontroll kombinerat med 

uthållighet på strukturerna kring skulderbladen. Trots att många studier tyder på att ökad 

neuromuskulär kontroll och styrka i muskulaturen som styr skulderbladen kan ge lindrande 

effekt på personer som upplever axelbesvär, speciellt på dem som upplever 

impingementsyndrom. Joanne Elphinston (2014) har skapat ett “movement system” som är 

sammanställt från olika teorier och tekniker. Förhållningssättet utvecklar funktionella 

rörelsemönster som lär atleten att samordna neuromuskulär kontroll, stabilitet och rörlighet i 

sin idrott. Detta förhållningssätt är inte ur ett ortopediskt synsätt, utan fokuserar på 

muskelsammandragningar och sensorik i kroppen. Såvitt vi vet är det inga studier idag som 

har undersökt effektiviteten av detta specifika förhållningssätt.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om en intervention bestående av övningar för 

scapulas närliggande muskulaturer under fyra veckor kan påverka upplevd besvär i axlar och 

nacke hos unga simmare. 

 

1.1.1 Frågeställningar  

• Kan interventionen påverka upplevda axelbesvär mätt utifrån SRQ-S hos unga 

simmare? 

• Hur ser fördelningen ut av Beighton score hos unga simmare som uppger 

axelproblematik? 

• Hur har deltagarna upplevt interventionen, övningarna och instruktionerna mätt utifrån 

frågeformulär.  
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2. Metod 

2.1 Urval och deltagare 
Testdeltagare sökte vi genom att kontakta Umeå simsällskaps Sportchef och med hennes 

samtycke kunde vi ta kontakt med individerna i de högsta grupperna (A-,B- och C-Gruppen). 

Simmarna informerades om studien innan ett av deras träningspass där vi muntligt klargjorde 

studiens olika delar, inluderingskrav och att deltagande bestäms av de själva. Intresserade 

simmare erhölls med ett samtyckesformulär som innehöll information om studien som dem 

och deras vårdnadshavare skrev under utifall de beslutade sig att delta i studien. Det var totalt 

16 individer (N=16) som självmant valde att delta i studien. Deltagarna var inom 

åldersspannet (13±2) år och bestod av 10 flickor och 6 pojkar.  

 

2.1.1 Inkluderingskrav 
Enligt Wymore, Chaput & Reeve (2012) så ska inte någon specifik simstil orsaka mer eller 

mindre smärta/besvär än någon annan, därför har vi valt att inkludera deltagare utan hänsyn 

till vilken/vilka simstilar dem utövar. Således består inkluderingskraven av tre punkter: (1) 

Deltagaren skall upplever diffus smärta/besvär i axel och/eller nacke. (2) Deltagaren deltar på 

simträningar minst fyra gånger i veckan. (3) Deltagaren har vilja och motivation att delta i 

studien.  
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2.1.2 Kliniska tester 
För att kunna säkerställa deltagarnas välmående och hälsa så har vi inkluderat ett testbatteri 

med kliniska tester för samtliga individer som hade en vilja att delta i studien. Batteriet syftar 

till att undersöka om deltagarna har antydan till impingementsyndrom samt påverkan på 

labrum glenoidale och supraspinatus påverkan. Tydlig påverkan på dessa strukturer innebär 

en större risk för allvarligare eller ytterligare smärta/skador och det är då inte etisk försvarbart 

att inkludera dessa individer i studien. Batteriet bestod av följande tester:  

• Beighton score. (Junge et al., 2013) 

• Painful arc. (Micheroli et al., 2015) 

• Neers test (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011) 

• Hawkins test (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011, Micheroli et al., 2015) 

• Drop arm (Micheroli et al., 2015) 

• Jobes test (Gillooly, Chidambaram & Mok, 2010) 

• Apprehension test (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011) 

• O'brien cross arm test (Owen et al., 2015) 

 

2.1.3 Exluderingskrav 
Exkluderingskrav bestod således av fyra punkter. (1) Huggande smärta på något av de 

kliniska testerna. (2) Oförmåga att genomföra Painarc (60°-180°). (3) Oförmåga att deltar i 

simträning pga smärta/besvär. (4) Oförmåga att genomföra interventions protokollet (om 

deltagare uppger att de i snitt utfört protokollet mindre än tre gånger i veckan). 

 

2.2 Mätmetoder 
I studiens början fick alla deltagare genomgå kliniska tester för axelleden och BT för att 

undersöka rörlighet hos simmarna. Data samlades in via SRQ-s formulär (se Bilaga 1) före 

och efter interventionen samt ett eget konstruerat formulär efter interventionen. Med hänsyn 

till deltagarnas unga ålder så fick dem skriftligt fylla i formulären och därmed få möjligheten 

att ställa frågor till studieledarna. På detta sätt hoppas vi kunna minska bortfall pga 

missförstånd och öka formulärets validitet. 
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2.2.1 SRQ-S 

Det huvudsakliga formuläret som vi använda oss av i denna interventionsstudie var ett 

“Shoulder rating questionnaire - Swedish version” (SRQ-S), och är validerad och 

reliabilitetstestat på personer mellan 20-62 år (Dahlgren G. et.al. 2002). Detta formulär fick 

deltagarna i studien utföra både innan och efter interventionsperioden. (SRQ-S) är på svenska 

och kan göras via telefon eller skriftligt, formuläret kan även fyllas i åt någon, om personen i 

fråga inte är läskunnig. Formuläret består av 21 frågor och det tar ungefär tio minuter att fylla 

i. SRQ-S låter deltagaren beskriva sin problematik i axel- och skulderled utifrån olika frågor 

och en VAS-skala, som sedan sammanställs till ett poängvärde som sträcker sig mellan (17-

100), desto högre poäng desto mindre besvär anses patienten ha. Denna poäng jämförs innan 

och efter interventionen för att se eventuella skillnader. De olika domänerna som frågorna 

kretsar kring är smärta, dagliga aktiviteter, arbete, fritids- och idrottsaktiviteter och en 

helhetsbedömning av axel- och skuldran. Helhetsbedömningen görs i form av en VAS-skalan, 

där poängen beräknas genom att multiplicera antalet centimeter med koefficienten 1,5. För 

fråga 2 – 19 (ej fråga 15) ges poäng enligt följande: A = 1 poäng, B = 2 poäng, C = 3 poäng, 

D = 4 poäng, E = 5 poäng. Medelvärde för varje domän beräknas för att sedan multipliceras 

med två och detta värde multipliceras sedan med domänens koefficient (se bilaga 1). 

Domänerna har olika koefficienter då de anses ha olika stor betydelse för 

helhetsbedömningen. Det slutliga värdet för varje domän adderas för att framställa ett 

poängvärde. Fråga 20 och 21 ingår inte i den totala bedömningen utan redovisas separat, detta 

frågor kan användas för att se skillnader på tillfredsställelse med axel. 

 

2.2.2 Frågeformulär 
Efter de fyra veckors perioden så fick deltagarna utföra ytterligare ett frågeformulär (Se 

bilaga 3) konstruerat av studieledare. Formuläret innefattade 17 frågor angående deltagarnas 

upplevelse kring varje enskild övning och hur ofta de har utfört dem, hur de känner att de 

olika övningarna har påverkat deras axel- och nackproblematik och hur de upplevde de olika 

instruktionerna till övningarna. 
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2.2.3 Beighton test 
I början av studien fick varje deltagare genomgå ett BT, vilket är ett test för att utvärdera GJH 

(Junge et al. 2013). Vidare beskriver Junge et al. (2016) att BT består av fem olika rörelser 

som utvärderades av studieledarna: 1) passiv doriflexion av lillfingret mer än 90° på båda 

händerna, 2) passiv böjning av tummarna till flexorsidan av underarmarna, 3) hyperextension 

av armbågarna mer än 10°, 4) Hyperextension av knäna mer än 10°, 5) framåtböjning med 

raka ben så att händerna lätt vilar på golvet. För varje positivt test så utdelas en poäng, en 

poäng per sida för test 1-4, så spannet för poäng är alltså 0-9, testpersonen kan klassificeras 

som GJH vid (≥ 5) poäng. 

 

2.3 Övningar 

2.3.1 Diamanten  
Denna övning är hämtad utifrån (JEMS) förhållningssättet (Elphinston, 2014) och syftet med 

denna övning är att lära sig slappna av i strukturerna som inte gynnar rörelse, såsom övre 

trapezius, breda ryggmuskeln och runt axlarna. Istället aktivera större strukturer längre ned i 

ryggen (mellersta och nedre trapezius), för att stabilisera skulderbladen, och öka den 

neuromuskulära kontrollen i dessa muskler. Denna övning ska lära atleten att under sina 

rörelser i sin idrott, i detta fall simning, använda sig av känslan i denna övning, för att få den 

huvudsakliga kraften från större strukturer som är mer effektiva för att stabilisera scapula. 

Istället för att bli överaktiverade i de mindre strukturerna med risk för smärta. 

 

2.3.2 Ballpress 

Denna övning är hämtad utifrån (JEMS) förhållningssättet (Elphinston, 2014) och namnges 

där “väggpress”. Syftet med övningen är att lära individen stabilisera och kontrollera scapula 

under rörelserna i sin idrott, övningen ska lära individen hur kraft ska föras över från armarna 

genom skulderbladen ned i ryggen. Istället för att all kraft i rörelser ska fasta i armen och 

axelleden, vilket kan leda till förslitning och överansträngning. Detta är också grundläggande 

rörelse för att lära sig kontroll av bål- och sätesmuskulatur. 
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2.3.3 YTI  
Syftet med denna övning var att öka kontrollen av skulderbladen samt öka styrkan i 

muskulaturen som styr skulderbladen. Denna övning har i tidigare studier visat sig ha positiv 

effekt på upplevd smärta i axelled, prestation och rörelseomfång (ROM) hos simmare (Moura 

et al. 2017. Matzkin, Suslavich & Wes, 2016). Denna övning lär även ut kopplingen mellan 

säte- och bålmuskulatur. I litteraturen hänvisas det ofta till övningen under namnet “Prone” 

och beroende på övningens riktning författare namngett den olika (Moura et al. 2017). 

 

2.3.4 Serratus planka  
Syftet med denna övning är att specifikt stärka muskulaturen som heter “Serratus anterior” 

vilket är en viktig muskel när det kommer till stabilisering av skulderbladen. Övningen öka 

även skulderbladskontroll samt samverkan mellan sätes- och bålmuskulaturen. Även denna 

övning har visat sig i tidigare studier att ha positiv effekt på smärta i axelled och prestations 

hos simmare, och refereras ofta till som “Push-up with a plus” (Matzkin, Suslavich & Wes, 

2016).  

 

2.4 Information för deltagarna 

Deltagare hade under hela studien tillgång till information och instruktioner angående studien 

och övningarna genom flera olika kanaler. I början av studien fick deltagarna kolla på en film, 

där studieledarna förklarar bakgrund och syfte med studien, syftet med filmen är att alla ska få 

tillgång samma information under introduktionen. Innan studien startade så diskuterade och 

antecknade studieledarna riktlinjer för bemötande och instruering för att öka standardisering. 

Efter första mötet fick varje deltagare ett papperskompedium (se bilaga 2) som innehåller alla 

övningar i bildformat och skriftliga instruktioner till dem, kompendiet innehöll även ett stycke 

om bakgrunden till studien. Detta papperskompendium blev även skickat via e-mail till 

samtliga studiedeltagarna tillsammans med en länk till en youtubekanal 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFJQNhDIK_evJvG_833Bea_8OMO38grk). Denna youtubekanal var låst så 

att endast individer med länken kan få tillgång till den. Kanalen innehåller fyra 

instruktionsvideos, en till varje övning samt videon om studiens bakgrund och syfte som 

nämnts ovan. Dessa videos var tillgängliga för alla studiedeltagarna under hela 

interventionen.  
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2.5 Procedur  
Under rekrytering av studiedeltagare fick alla simmare en muntlig presentation av studien, 

dess syfte och vad det innebar för dem som deltagare. De simmare som valde att delta i 

studien fick ett samtyckesformulär med sig hem. Detta formulär skulle skrivas under av dem 

själva och deras vårdnadshavare. Studieledarna närvarade vid åtta träningspass under sju 

dagar där de startade interventionen för två deltagare åt gången. Deltagarna fick titta på en 

videopresentation, två och två, där studieledarna presenterade djupare information om 

studien, dess syfte och bakgrund. Efter presentationen fick alla deltagare, en och en, fylla i ett 

SRQ-S formulär och genomgå en klinisk undersökning av deras axelled och ett BT. När 

studieledarna bekräftat att deltagarna inte uppnår exluderingskraven, fick varje deltagare en 

personlig genomgång av varje övning och dess syfte vi någon av studieledare. Deltagaren fick 

sedan ett kompendium och videos med instruktioner till övningarna, vilket även skickades via 

mejl. Deltagarna fick utföra övningarna i fyra veckor utan ytterligare instruktioner eller 

feedback från studieledarna. Efter denna fyra veckors period återvände studieledarna vid tre 

tillfället, utspridda under en vecka, detta så att samtliga deltagare fick utföra protokollet under 

de fyra planerade veckorna (±1 dag). Varje deltagare fick var för sig fylla i ett SRQ-S 

formulär och ett frågeformulär angående deras upplevelse kring studien och övningarna.  

2.6 Statistiska metoder 

2.6.1 SRQ-S 
Data som samlats in via SRQ-S formulären sammanställdes via formler i excel som 

författarna skapat, detta för att minimera risken för mänskliga fel. Resultaten från SRQ-S:en 

analyserades via JMP12 (SAS, Buckinghamshire, U.K). Ett Wilcoxon Signed Rank test 

genomfördes för att jämföra upptäcka eventuella skillnader mellan resultaten, testet valdes då 

icke-parametrisk data analyserades.   

 

2.6.2 Beighton-test  
Data från BT analyserades via JMP12 (SAS, Buckinghamshire, U.K). Resultaten från BT 

sammanställdes som beskrivande statistik. Gränsen för testpoäng i BT redovisades som (≤ 4) 

för normal ledrörlighet och (≥ 5) för GJH (Junge et al. 2013), dessa gränser har ansetts 

lämplig på simmare i åldersspannen 10-15 år (Junge et al. 2016) 
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2.6.3 Frågeformulär 
Frågeformulären kodades i Excel där formler skapades av författarna för att minska mänskliga 

fel. Ett snitt för varje frågar sammanställdes utifrån samtliga svar och redovisades som 

beskrivande statistik 

 

2.7 Etiska överväganden  
Under studiens gång så följdes de etiska riktlinjerna och reglerna från (Declaration of 

Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2014). 

Studieledarna informerade alla möjliga deltagare om studiens syfte, hur den skulle utföras och 

allmänna krav. Därefter fick varje person som var intresserad av att delta i studien av egen fri 

vilja tilldelad ett informationsbrev och samtyckesformulär (se bilaga 4). Detta formulär gavs 

deltagaren djupare informations om studiens syfte och bakgrund, om att deltagaren när som 

helst har rätten till att avbryta studien och all personlig data raderas. det framgick även att all 

personlig data under studiens gång behandlas exklusivt av studieledarna och deras handledare, 

även att all data skall presenteras och hållas konfidentiellt. Eftersom alla deltagare var 

omyndiga så framgick det även i formuläret att deltagaren och deras vårdnadshavares 

underskrift krävs för att delta i studien, och om formuläret skrivs under så har deltagaren och 

vårdnadshavaren accepterat studiens krav och regler. 
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3. Resultat 

3.1 Bortfall 
Det var totalt 16 (N=16) testpersoner i studiens början, var av 3 deltagare exkluderades då de 

uppfyllde exkluderingskraven pga oförmåga att genomförde protokollet vilket slutligen gav 

oss (N=13). De exkluderade deltagarnas resultat från BT används dock fortfarande i studien. 

Av dem resterande deltagarna så rapporterar 8st deltagare att de har genomfört protokollet 3-

5dagar i veckan medan 5st deltagare rapporterar att de genomfört protokollet 6-7dagar i 

veckan.   

 

3.2 Resultat SRQ-S  
Medianen från SRQ-S resultaten ökade från 80 (CI:25%=72,93. CI:75%=90,58) innan 

interventionen till 92 (CI:25% = 81,08. CI:75% = 94,665) efter interventionen. Wilcoxon 

signed rank test visar att ökningen är statistisk signifikant (p<0,0005). Resultaten 

sammanställs i (Figur 1) 

 
(Figur .1 boxplot diagram över SRQ-S. 

(       = Statistisk signifikant skillnad, p<0,0005) 
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Differensen mellan resultaten i SRQ-S innan interventionen och efter interventionen hos varje 

enskild deltagare i studien beräknandes och median för differensvärdena blev således 4,5 

(CI:25%=2,745. CI:75%=13,665). (Figur 2) sammanställer varje deltagares differensvärde 

 
(Figur .2 stapeldiagram differens SRQ-S) 
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“Fråga 20” från SRQ-S formuläret undersöker den upplevda tillfredsställelsen med axeln 

under den senaste månaden hos deltagarna. Svarsalternativen sträckte sig från (A-E) där 

svarsalternativen var följande: 

a) Inte alls nöjd 

b) Någorlunda nöjd 

c) Nöjd 

d) Mycket nöjd 

e) Utomordentligt nöjd  

Svarsalternativen motsvara en poängskalan som sträcker sig mellan 1-5 där ett (a=1) och 

(e=5). (Figur 3) redovisar svarsalternativ för varje enskild deltagare innan och efter 

interventionen. 

 
(Figur .3 stapeldiagram över fråga 20 i SRQ-S formulär) 
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3.3 Resultat Beigthon-Test 
Deltagarna delades upp i två grupper där 6st deltagarna som fick (≤ 4) i BT och 10st deltagare 

fick (≥ 5) i BT. Medianen av deltagarnas Beighton score blev således 5 (CI:25%=2. 

CI:75%=6). (Figur 4) visar fördelning av deltagare för varje resultatvärde i BT.  

 
(Figur .4 stapeldiagram över Beigthon-score) 
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3.4 Resultat Frågeformulär 
För frågorna kring hur deltagarna har upplevt förbättring från inventionen i olika områden var 

poängspannet 1-5 där (1= ingen skillnad) och (5 = mycket bättre). I frågan om hur 

interventionen påverkat smärta så är medelvärdet för samtliga svar 3,08 (högsta värde = 5, 

lägsta värde = 1). I frågan om hur interventionen påverkat trötthetskänsla så är medelvärdet 

för samtliga svar 2,58 (högsta värde = 4, lägsta värde = 1). I frågan om hur interventionen 

påverkat vardagen så är medelvärdet för samtliga svar 1,98 (högsta värde = 5, lägsta värde = 

1). I frågan om hur interventionen påverkat prestation så är medelvärdet för samtliga svar 3,42 

(högsta värde = 5, lägsta värde = 1). (Figur 5) har sammanställt medelvärdet för för samtliga 

deltagares svar för vardera fråga.  

 

 
(Figur .5 stapeldiagram upplevelse förbättringsområden) 

 

Deltagarna bads även ange hur dem upplever programmet i sin helhet. Skalan var kodades i 

spannet 1-5 där (1 = Mycket onödig) och (5 = Mycket nödvändig). Medelvärdet för samtliga 

deltagare blev således 3,15.  
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Deltagarna fick svara på om det upplevde att de behärska dem olika övningarna eller inte. Av 

(N=12) så upplevde 9st (66,67%) att de behärskade övningen diamanten, 11st (91,67%) 

upplevde att de behärskade övningen Ballpress, 12st (91,67%) att de behärskade övningen 

YTI och 13st (100%) att de behärskade övningen Serratus planka. (Figur 6) har sammanställt 

antal deltagare som behärskar övningen i procent  

 
(Figur .6 stapeldiagram upplevelse av genomförande) 
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För frågorna kring deltagarnas upplevelse av att utföra de olika övningarna var poängspannet 

1-5 där (1= mycket dåligt) och (5 = mycket bra). I frågan om hur känslan var att utföra 

övningen “Diamanten” så är medelvärdet för samtliga svar 3,17 (högsta värde = 5 och lägsta 

värde = 2). I frågan om hur känslan var att utföra övningen “Ballpress” så är medelvärdet 3,50 

(högsta värde = 5 och lägsta värde = 1). I frågan om hur känslan var att utföra övningen 

“YTI” så är medelvärdet 3,83 (högsta värde = 5 och lägsta värde = 2). I frågan om hur 

känslan var att utföra övningen “Serratus planka” så är medelvärdet 3,83 (högsta värde = 5 

och lägsta värde = 3). (Figur 7) har sammanställt medelvärde för samtliga deltagares svar för 

vardera fråga. En deltagare angav att övningen ”Ballpress” hade skapat obehag under 

utförandet.  

 
(Figur .7 stapeldiagram upplevelse övningar) 
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Deltagarna fick betygsätta alla kanalerna med instruktioner på en skala mellan 0-5 där (1 = 

Hjälpte mig inte alls och 5 = Hjälpte mig väldigt mycket). Om inte deltagaren hade utnyttjat 

kanalen någon gång under interventionen så hade de möjlighet att svara 0. Endast svar mellan 

1-5 använder för att beräkna medelvärde medan svar medan svarsalternativen 0 exkluderades 

från sammanställningen. I frågan om hur hjälpsam dem personliga instruktionerna var för att 

förstå övningen var medelvärdet för samtliga svar 4,25 (högsta värde = 5 och lägsta värde = 

3). I frågan om hur hjälpsam kompendiet var för att förstå övningen var medelvärdet för 

samtliga svar 3,09 (högsta värde = 5 och lägsta värde = 2). I frågan om hur hjälpsam filmerna 

var för att förstå övningen var medelvärdet för samtliga svar 2,75 (högsta värde = 1 och lägsta 

värde = 4). (Figur 8) har sammanställt medelvärde för samtliga deltagares svar för vardera 

fråga.  

 
(Figur .8 stapeldiagram upplevelse instruktioner 

 

Formuläret bad även deltagarna att ange om de hade kollat på alla filmerna på kanalen eller 

inte. En deltagare angav att hen hade kollat igenom samtliga filmer (1 deltagare av 13 = 

7,69%).  

Deltagarna svarade också på om de upplevde att de hade behövt ytterligare personlig 

instruering för att få större förståelse för övningarna. Svarsalternativen kodades i spannet 1-5 

där (1 = Instämmer inte alls) och (5 = instämmer helt). Medelvärdet för samtliga deltagare 

blev således 2,77.  
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4. Diskussion 

4.1 Metodologisk reflektion 
 
4.1.1 Mätmetod, SRQ-S 
SRQ-S är en mätinstrument som vanligen används för att skatta diffu axel/skuldra smärta hos 

vardagliga individer. Att använda detta formulär på idrottande individer, där många satsar på 

en elitkarriär, är inte vad författarna hade som prioritet. Dock så ledde tidsbrist och oförmåga 

att få tillgång till mer specifika formulär, att SRQ-S var det mest lämpliga av dem som var 

tillgängliga för oss. Författarna var i huvudsak intresserade av Fahlströms modifierade 

axelformulär (Fahlstrom et al., 2006. Johansson et al., 2016), vi kontakta en av medförfattare 

till detta formulär som konstaterade att formuläret inte var tillgängligt för oss av olika 

anledningar. Ett ytterligare problematik som vi stöter på med SRQ-S, är att det inte är 

validerat för individer under 20 år, vilket innefattar samtliga av deltagarna i studien. Vi kunde 

observera att vissa deltagarna hade svårigheter att förstå innebörden av frågorna eller hur dem 

skulle besvara dem. Tanken var att vår närvaro och vägledning genom dessa frågor kan 

minska omfattningen av denna felkälla men en viss påverkan kan förväntas kvarstå. 

 

4.1.2 Mätmetod Beighton Test  
Beighton test kan inte användas för att diagnosera individer med GJH men testet används ofta 

i studier, bland annat pga testets hög reliabilitet (Junge et al. 2013). Dock kan testet användas 

för att snabbt och billigt få en uppfattning av GJH:s förekomsten i en grupp samt att jämföra 

grupper mot varandra. Trots testets höga reliabilitet så utgår testet från undersökarens 

ögonmått och perspektiv, detta öppnar upp för felmarginaler på grund av den mänskliga 

faktorn. För att minska detta felmarginal finns möjlighet att använda vinkelmätare (Smits-

Engelsman, Klerks & Kirby, 2011), vilket inte utnyttjades i denna studie. Detta verktyg hade 

ökat standardiseringen av testerna och validiteten av resultaten då två olika personer 

genomför testerna. Testet innehåller bara vissa av kroppens leder vilket är en faktor som 

sänker validiteten i testet, andra leder än dem som undersöks kan ha större hypermobilitet än 

dem som undersöks. Axelleden är en av dem leder som inte undersöks och är den mest 

intressanta leden för denna studie. Junge et al. (2016) beskriver detta problem och visar på att 

samband mellan högre poäng på BT och större ROM på active horizontal shoulder abduction 

test (AHSA) hos unga simmare. AHSA kan därför vara en lämplig komplettering till BT när 

atleter med stora krav på axlarna undersöks. 
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4.1.3 Mätmetod, Frågeformulär  
Eftersom vi tidigt i studien observerade höga resultatvärden på deltagarnas SRQ-S formulär 

samt svårigheter att förstå frågorna så valde vi att konstruera ett ytterligare formulär som 

designades av oss författare och syftet med det var att undersöka studiedeltagarnas upplevelse 

angående interventionen i allmänhet, övningarna, smärta i axel/nacke och instruktionerna. 

Alternativet var att ha intervjuer med deltagarna vilket hade gett kvalitativ, djupgående data 

och gett oss större inblick i deras upplevelse men med hänsyn till omfattningen en sådan 

metod hade krävt så valde vi att skapa ett formulär som vi snabbt kan analysera och 

kvantifiera. Problemet med formuläret är att det inte har validerats, till största del pga tidsbrist 

och bristande kunskap i ämnet, och därför kan vi inte med säkerhet säga att formuläret mäter 

det vi avsett.   

 

4.2 Resultatdiskussion 
Resultaten visade på en signifikant ökning av SRQ-S efter interventionen, då mätinstrumenten 

är reliabelt och validerat så tyder detta på att deltagarna faktiskt upplever mindre besvär i 

axlarna och nacken. Dock är det inte möjligt att isolera interventionen som orsakande faktor 

för skillnaden, det går inte heller att veta hur stor påverkan andra okända faktorer har haft på 

resultaten. För att öka resultatets validitet så hade en kontrollgrupp behövts, detta hade 

möjliggjort det att tydligare se interventionens effekt på gruppen samt gjort det enklare att 

förkasta andra faktorers påverkan. Det finns en möjlighet att ökningen beror på att mätningen 

upprepas och inte interventionen. Anledningen till varför en kontrollgrupp uteblev var att i 

studiens start så förväntades ett lågt antal studiedeltagare och med hänsyn till studiens 

omfattning och tidsramen för detta arbete så inkluderades alla lämpliga deltagare i 

interventionsgruppen. Om liknande studier skall genomföras i framtiden kommer det vara 

kritiskt med en kontrollgrupp. Fyra veckors intervention kan också varit för kort tid för att det 

ska gå att se en skillnad som orsakats av interventionen. Övningarna från JEMS syftar att öka 

neuromuskulär kontroll som kan vara komplicerat för somliga att lära sig, speciellt också när 

individerna är unga. Eftersom interventionen visade på goda resultat så skulle en förlängd 

tidsperiod förmodligen visa på ytterligare ökningar.  

Av sexton deltagare i studien så exkluderades tre individer på grund av att de inte utförde 

protokollet som angetts vilket innebar att de endast utförde övningarna 1-2 gånger i veckan. 

Trotts att dessa individer exuderades från studien så undersökte vi deras resultat efter 

interventionen. Vad vi fann att samtliga fick lägre poäng enligt SRQ-S, vilket tyder på att dem 
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upplevelse mer besvär i axlar och nacke efter fyra veckor. Dessa fynd stärker behovet av en 

kontrollgrupp samtidigt som vi måste fråga oss själva om dessa personer fått sämre resultat 

för att dem inte gjort övningarna eller har dem inte gjort övningarna för att dem upplevt 

ytterligare besvär. Av dem inkluderade deltagarna så rapporterar majoriteten att dem utfört 

protokollet någonstans i spannet 3-5 dagar i veckan, trots att 7 dagar/veckan efterfrågades så 

var dessa resultat förväntat med hänsyn till simmarnas ålder. Dock är nackdelen med detta 

spann att det kan finnas en stor variation i hur ofta deltagarna har genomför protokollet. Trots 

detta ser vi en signifikant ökning hos gruppen, men i framtida studier skulle ett större antal 

deltagare vara önskad då detta skulle skapa möjlighet att undersöka eventuella skillnader i hur 

ofta försökspersonerna genomför övningarna. Dock var syftet i denna studie att undersöka om 

övningarna kunde ge någon effekt, tre dagar anser författarna vara nog för att nå en effekt 

även om det är den lägsta accepterade gränsen, och fler dagar per vecka är att föredra för att 

öka chanserna för en mätbar effekt. 

 

Lite tyder på att någon av övningarna skulle orsakat ytterligare besvär då belastningen är liten 

till ingen i samtliga övningar. Målet är att använda större strukturer som är svåra att 

överanstränga jämfört med t.ex. inåt- och utåtrotationer där man jobbar med en liten struktur 

som rotatorcuffen som lätt blir överansträngd. Dessutom har kliniska tester genomförts på 

samtliga deltagare för att exludera alla med en aktuell skada. Trots detta kvarstår alltid en 

liten risk att övningarna kan ha orsakat mer besvär hos dessa deltagare.  

I allmänhet ser vi en positiv utveckling hos majoriteten av simmarna som har utfört 

övningarna, detta skapar ett intresse att utföra ytterligare studier av denna sort för att klargöra 

om det finns någon användning av övningar som dessa i preventiva och/eller rehabiliterande 

syfte. Vad som kunde ses i resultaten var att tio deltagare av sexton har GJH enligt BT, (≥5 

poäng), vi hade förväntat oss ett högre antal deltagare att ha GJH, en orsak kan vara att vi inte 

tillämpade ett kompletterande test för att testa axelled som (Junge et al. 2013) valt att göra. 

Hade vi valt att använda oss av ett AHSA test eller något liknande, så hade antal deltagare 

med GJH mest troligtvis sett annorlunda ut. Eftersom kontrollgrupp saknades så kan vi inte 

med säkerhet avgöra hur vidare fördelningen av beighton score normalt ser ut, dock är det 

normal med en relativt hög andel simmare med GJH (Junge et al. 2013). Om majoriteten av 

deltagarna i studien har GJH är det då så hälsosamt för dem att utföra så stor enformig 

träningsvolym samtidigt som simningen kräver stora krav på rörlighet i övre extremiteterna 

för att prestera. Dessutom leder dessa stora krav till att stabilitets försummas och få 

ansträngningar för att träna upp den förlorade stabiliteten observeras. Sambandet mellan lite 
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stabilitetsträning och fokus på rörlighet, med en majoritet av redan överrörliga individer, kan 

vara en bidragande faktor till att impingementsyndrom och axel/nacke besvär är vanligt 

förekommande inom simningen.     

 

Syftet med frågeformuläret var att komplettera SRQ-S formuläret, genom att ställa frågor och 

få reda på mera av deltagarnas upplevelse, som inte framgick tydligt i SRQ-S. 

Frågeformuläret är ej validerat och därför kan inga säkra slutsattser dras från dessa svar, men 

det kan vara intressant att diskutera då det kan finnas ett intresse att återskapa studien med ett 

validerat formulär. Frågeformuläret var också tänkt att ge viktigt feedback för att i framtiden 

kunna utveckla denna typen av interventionen och förhoppningsvis förbättra resultaten och 

interventionen. Svaren visade att majoriteten av deltagarna upplevde någon form av 

förbättring inom samtliga områden: smärta, trötthetskänsla, vardag och prestation, och detta 

trots en förhållandevis kort interventionsperiod på fyra veckor. Deltagarna anger att de 

upplevt störst effekt i området prestation, förhoppningsvis är detta på grund av ökad 

neuromuskulär kontroll och förmåga att kunnat applicerat detta effektivt inom simningens 

rörelser. Därmed minska överbelastning i mindre strukturer vilket leder till mindre upplevd 

smärta. Deltagarna upplever att de har god förståelse för övningarna, dock var det minst antal 

deltagare som upplevde att de behärskade övningarna “Diamanten” och “Ballpress”. Dessa 

övningar som är inspirerade av JEMS och fokuserar huvudsakligen på neuromuskulär 

kontroll. Förväntan var att dessa två övningar skulle vara mer avancerade att förstå för 

deltagarna, då neuromuskulär kontroll är avancerat och utvecklas ofta med tid och repetition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Minst antal personer upplevde att de behärskade övningen Diamanten, trots att siffran är 

relativt hög så hade författarna önskat att ett högre antal deltagare förstod övningen då stora 

mängder information om övningarna fanns att ta del av. Vi misstänker att deltagarna upplever 

lägre förståelse för diamanten då övningen kräver god neuromuskulär kontroll för att utföra, 

saknas detta så blir övningen stel och svår att genomföra. Övriga övningar kan utföras utan 

god neuromuskulär kontroll trots att detta är målet, är fokus större på att utföra rörelsen och 

inte vilket muskelengagemang som ska generera rörelsen kan övningen kännas bra eller okej 

utan korrekt utförande. Resultaten tyder ändå på att instruktionerna som gavs till deltagarna 

var utförliga nog så att de kunde utföra övningarna utan studieledarnas uppsikt och feedback. 

Dock eftersom författarna inte var närvarande under interventionstiden så kan vi själva inte 

observera om kvalitén på övningarna var fullgod och eftersom formuläret utgår från vad 

deltagaren själv upplevder så kan vi inte med säkerhet säga att deltagarnas teknik i de olika 

övningarna faktiskt var fullgod.  

 

De muntliga instruktionerna från oss studieledare tycks ha upplevts positivt, kompendiet och 

de videos som deltagarna hade tillgång till upplevdes lite mindre hjälpsamma än den 

personliga instruktionen, dock så var det endast en deltagare som sett på alla filmer. Dessutom 

tyder resultaten på att deltagarna hade lågt intresse för ytterligare instruktioner av 

studieledarna. Trots ett lägre antal deltagare upplevde att de behärskade övningen diamanten 

så upplever dem samtidigt att kompendiet och filmerna inte varit till stor hjälp. Detta är av 

intresse då värdet av kompendiet och filmerna måste utvärderas i framtida studier. Det krävs 

en utvärdering av dessa kanaler där författarna måste undersöka om instruktionerna 

instruktionerna är för avancerade för deltagarna för att skapa en större förståelse kring 

övningarna eller om kanalerna i sig inte är effektiva nog för deltagare i detta åldersspann. 

Risken finns att så unga individer inte besitter motivation för att själva utveckla djupare 

förståelse på fritiden vilket innebär att mer personlig handledning krävs för att utveckla den 

önskade nivån av förståelsen.  
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5. Slutsats 
Sammanställningen av interventionen visade på en signifikant skillnad på besvär i axel/nacke 

före och efter interventionen. Dock så kan inte en säker slutsatts dras då studien saknar 

kontrollgrupp och då SRQ-S inte är validerat för deltagarnas åldersspann. Enligt BT så har 

majoriteten av deltagarna GJH, men med hänsyn till BT:s låga tillförlitlighet och saknaden av 

ett test för axelleden i BT gör det svårt att veta om det GJH som är uppmätt är relevant. Det är 

också osäkert att säga utifrån denna studie om deltagarnas smärta beror på GJH eller andra 

faktorer. Slutligen så är frågeformuläret, som är tänkt att mäta deltagarnas upplevelse, inte 

validerat och därmed kan det inte antas något utifrån det. Resultaten av formuläret visar dock 

på positiva upplevelser av interventionen, övningarna och instruktionerna men en saknad 

önskan av ytterligare instruktioner.  
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Bilaga 4, Samtyckesformulär   

 

 
 
Information om deltagande i studien 

Denna studie har syftet att undersöka om en träningsintervention med fokus på skulderbladen under fyra               
veckor kan lindra axelbesvär hos unga simmare.  
 
Varje deltagare i studien kommer att tilldelas ett träningsprogram som innehåller övningar vars syfte är att                
öka skulderbladskontroll och styrka i musklerna som styr skulderbladen. Vår tro är att ökad kontroll och                
stabilitet kan i skulderbladen kan minska axelbesvär hos deltagarna. Samtliga övningar är baserade på              
principer som har vetenskaplig och empirisk grund. 
 
Alla deltagare kommer få information muntligt som beskriver mekaniken bakom alla övningar och             
grundläggande principer angående kroppen. Samtliga deltagare kommer att få genomföra två olika formulär,             
angående deras träning och axelbesvär. Deltagarna kommer också få en axelundersökning, för att se om de                
möter inklusionskriterierna, ingen med allvarligare smärtor eller skador får delta i studien för att säkerställa               
att skadan inte förvärras. Till sist så instrueras deltagarna i alla övningar de ska genomföra under studiens                 
gång, och få material som innehåller information och instruktioner till övningarna 
 
Träningsprogrammet tar ca 15 minuter om dagen att genomföra, och ska genomföras innan varje              
träningspass. Vi rekommenderar att göra övningarna innan fysisk aktivitet på grund av att träningsschemat är               
designad för att göra deltagarna medvetna om sina skulderblad och öka kontroll innan de utsätter dem för                 
belastning.  
 
Information om deltagarna i studien kommer hanteras och presenteras anonymt under hela studien och i den                
slutliga rapporten. Persondata, undersökningar och enkätsvar kommer hanteras enbart av studieledare Eddie            
Liljeblad & Alexander Pålsmarker samt handledare Lars-Göran Fjellborg.  
 
Det är frivilligt att delta och du som väljer att vara med har rätt till att gå ur studien när som helst utan                       
konsekvenser. Om du väljer att avbryta studien, så raderas all personlig data omgående.  
 
Med din underskrift medger du att du deltar i studien på eget ansvar, samt att insamlad data får 
användas till forskningen. 
Studien stöds av Idrottsmedicinska enheten på Umeå Universitet. 
 
Datum:___________  
 
 
Ort:______________ 
 
 
 

Underskrift målsman:____________________________     Namnförtydligande målsman:_____________________________ 
  

 
 
Underskrift deltagare:____________________________     Namnförtydligande deltagare:_____________________________ 

 
Studieansvariga: Alexander Pålsmarker & Eddie Liljeblad 
Handledare: Lars-Göran Fjellborg, Idrottsmedicinska enheten, Umeå Universitet. 
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