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Sammanfattning:  
Bakgrund: Styrkelyftare utsätter kroppen för stora belastningar. 70 % av utövarna har skador 

som hämmar vid träning. Rörelsekontrollen kan påverkas vid muskuloskeletala besvär, varför 

denna studie undersöker eventuell relation mellan rörelsekontroll och skada hos styrkelyftare.  

Syfte: Undersöka relationen mellan rörelsekontroll och skador hos styrkelyftare. 
Metod: 22 styrkelyftare utförde sex rörelsekontrolltester enligt JEMS samt deltog i en enkät 

gällande skador. Poängen på testerna dikotomiserades och beräknades i ett chi-tvåtest för att 

undersöka samband mellan testresultaten och skadorna. Ett Mann whitney-U test användes för att 

undersöka eventuella skillnader mellan skadade och icke skadade.  

Resultat: Signifikanta resultat kunde ses där styrkelyftare med skada i underkroppen uppvisade 

ett försämrat resultat i ”Sittande knälyft höger” (p=0,03) och ”Sittande knälyft vänster” (p=0,04). 

Det fanns även en signifikant skillnad mellan skadade och icke skadade på testet ”Sittande knälyft 

vänster” (p=0,034). Inga signifikanta resultat kunde ses i övriga tester.   

Konklusion: Trots signifikanta resultat går inte att dra några konkreta slutsatser gällande 

relationen mellan rörelsekontroll och skador hos styrkelyftare. Det behövs vidare studier som 

undersöker liknande rörelsekontrolltester men med ett betyande deltagarantal för att få en bättre 

power och för att kunna se några signifikanta resultat.  
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Background: Powerlifters are exposed for heavy loads. 70 % of the lifters have injuries that limit 

during training. The movement control could be affected by musculoskeletal disorders, therefore 

this study examines the relationship between movement control and injuries.   

Purpose: Investigate the relationship between movement control and injuries among powerlifters. 

Method: 22 powerlifters performed six movement control tests according to JEMS and answered 

a questionnaire regarding injuries. The test score was dichotomized and analysed in a chi square 

test to investigate the relationship between movement control and injuries. A Mann Whitney U-test 

identified the differences between injuried and non-injuried powerlifters.  

Results: Significant results was seen in powerlifters with injury in the lower body, they showed an 

impaired result in  ”Seated knee lift right” (p=0,03) and ”Seated knee lift left” (p=0,04). A 

significant differences was showed between the injuried and non-injuried in the test ”Seated knee 

lift left” (p=0,034). No significant results were seen in the other tests.    

Conclusion: Despite significant results it is not possible to conclude the relationship between 

movement control and injuries of powerlifters. Further studies are needed to investigate movement 

control tests, but with a higher amount of participants to see significant results. 
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INTRODUKTION 
Styrkelyft är en sport inom Riksidrottsförbundet. I tävlingssammanhang går den ut på att lyfta 

så tungt som möjligt i grenarna knäböj, marklyft och bänkpress. Övningarna är komplexa 

flerledsrörelser och det krävs god rörelsekontroll vid utövande av dessa lyft (1). I knäböj 

tillämpas vanligen tekniken low bar, där stången placeras under spina scapulae med samtidigt 

handgrepp runt stången (2). Lyftaren ska sedan flektera knä- och höftled så att lårbenets övre 

muskelfäste är lägre än patellas högsta punkt innan stången pressas tillbaka till utgångsläget. 

Ländryggen bör kunna bibehålla sin neutralposition under hela övningen (1). Vid marklyft 

ska skivstången lyftas från golvet genom att extendera knä- och höftled tills fullt upprätt 

position utan att stången sänks någon del av lyftet. Gällande marklyft finns det två 

huvudstilar; sumoteknik med bred fotställning där stången greppas smalt medialt om benen, 

eller konventionell teknik med en smalare fotställning där stången greppas lateralt om benen. 

Vid sumoteknik sker ett mer symmetriskt rörelseuttag i höft och knä medan konventionell 

teknik initierar rörelsen i knäextension följt av höftextension (3,4). Vid bänkpress ligger 

lyftaren på rygg på en bänk med fötter i golv och där glutéer, axlar och huvud måste vara i 

kontakt med bänken under hela lyftet utan att flyttas för att lyftet ska godkännas. Stången 

sänks till bröstet där den ska ligga still innan den pressas upp på raka armar på domarens 

signal (5). Lyftaren har tre försök i varje gren och det bästa resultatet från varje övning slås 

ihop i en totalvikt. Det finns viktklasser mellan 47 kg och 84 kg för damer och 59 kg till över 

120 kg för herrar och man kan tävla med eller utan utrustning (knälindor, handledslindor, 

bälte, bänktröja)(6).  

Styrkelyftare utsätter kroppen för mycket stora belastningar. De svenska rekorden på dam- 

och herrsidans tyngsta klass ligger på totalvikterna 538 kg respektive 1078 kg på seniornivå 

(7). I en ännu opublicerad enkätstudie (8) på svenska styrkelyftare (n=104) fann man att 70 

procent av styrkelyftarna hade kroppsliga besvär som hämmade deras prestation. Rygg, höft 

och knän var de områden där de flesta hade besvär. Hos majoriteten av lyftarna hade besvären 

uppkommit smygande över tid och var således ej av akut karaktär. Tidigare studier har visat 

att skadeförekomsten inom styrkelyft ligger på 1,1-4,4 skador per 1000 timmar träning och 

skador i kroppsområdena höft, knä, axlar och ländrygg är vanligast (9–13). Gällande vilka 

kroppsliga strukturer som besvären kan härledas till, har Raske et al. (13) beskrivit att 

senskador, muskel- och ligamentskador samt stressfrakturer är vanligast. Vad gäller 

rörelsekontroll betonades att oförmåga att kontrollera skuldrornas förmåga var vanligt (13). 
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I dagsläget finns få studier som undersökt varför styrkelyftare får besvär, det vill säga vilka 

faktorer som kan anses vara riskfaktorer inom styrkelyft (9). Det finns några studier som 

undersökt den biomekaniska belastningen vid de olika grenmomenten. Vid bänkpress 

beskriver Green et al. (14) att den breda greppbredden skulle kunna vara en riskfaktor i och 

med att axelleden utsätts för en hög belastning i ett abducerat och utåtroterat läge. Vid djup 

knäböj har det visats att det sker en relativt större lumbalflexion än vid grundare knäböj (15), 

vilket i sin tur skulle kunna leda till större skjuvkrafter på diskarna och mer belastning på 

intervertebrala ligament (16). Även en ökad extension (lumbal lordosering) kan påverka 

diskarna genom att den ger en ökad belastning på posteriora annulus jämfört med 

belastningen då lyftaren kan kontrollera sin neutrala ländryggsposition (17). Betydelsen av 

lyftarens förmåga att bibehålla ländryggen i sin neutralposition under tunga knäböj och 

marlyft har även belysts av Cholewicki et al. (18) i en studie där rörelsekontrollen 

utvärderades hos fyra erfarna styrkelyftare. Tre av de fyra lyftarna kunde kontrollera 

ländryggens rörelser, det vill säga kontrollera rörelsen så att ländryggen inte intog full flexion 

(flexion ut i ytterläget) under lyften, och undvek därmed att skada ryggens strukturer. Den 

fjärde lyftaren ådrog sig dock en skada mellan andra och tredje ländryggskotan efter att 

ländryggens kotor i L2-segementet (andra och tredje ländryggskotan och disken däremellan) 

nått ytterläget. Tillsammans indikerar dessa studier vikten av att styrkelyftare har god 

rörelsekontroll i axel- och ländryggen för att minska risken för skador under utövande av sin 

sport.   

För att kontrollera ryggens rörelser (kallas även för teknik eller stabilitet) samarbetar muskler, 

det centrala nervsystemet samt kroppens passiva strukturer (19). Detta samspel brukar 

beskrivas som rörelsekontroll (15-16). Vissa av musklerna är anpassade för att kontrollera 

lednära rörelser medan andra är anpassade för att utveckla kraft och rörelse (20). Det som 

skiljer dessa åt är musklernas fysiologiska och neuromuskulära egenskaper (22). Bergmark et 

al. (22) delade in muskelsystemet i ett lokalt och ett globalt muskelsystem utifrån dessa 

karaktärsdrag. Det lokala muskelsystemet inbegriper muskler som har ett segmentellt 

ursprung och fäste och kontrollerar lednära rörelser medan de globala musklerna är större 

muskler som skapar rörelse samt står för multisegmentell stabilitet. Detta system har 

utvecklats och idag ses oftast en indelning i tre grupper: Lokala stabiliserande muskler, 

globala stabiliserande muskler och globala rörelsemuskler (23). De lokalt stabiliserande 

musklerna kontrollerar som tidigare segmentell rörelse/rörelse över en led samt ska ha en 

anticipatorisk förmåga (vara aktiva före en större rörelse sker) och har en energimetabolism 
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som möjliggör långvarigt arbete. De globala stabiliserande musklerna genererar kraft för att 

kontrollera fulla rörelseuttag, excentriska rörelser, rotationer samt rörelser i axiala planet. De 

globala rörelsemusklerna är fasiska och vars huvuduppgift är att skapa rörelse, ta upp kraft 

samt skapa koncentrisk acceleration av rörelse i framförallt sagitalplanet (24).  

Muskelaktiveringsmönstret mellan de olika muskelsystemen kan påverkas av skador (25) och 

vardagliga aktiviteter som inte utförs optimalt (26,27). Flera studier visar på Transversus 

abdominis roll för ländryggskontrollen (28,29) och att en föraktivering sker i muskeln innan 

arm- och benrörelser utförs (25,30). Vid ländryggssmärta kan denna aktivering påverkas 

vilket leder till en nedsatt motorisk rekrytering/timing av lokalt stabiliserande muskler, som i 

sin tur kan orsaka nedsatt segmentell rörelsekontroll (31). Även strukturella förändringar 

såsom fettinfiltration och atrofier har sett i andra viktiga lokala stabiliserande muskler vid 

kronisk ländryggssmärta (32), till och med under smärtfria perioder (33). Diskussioner finns 

kring att detta är orsaken bakom återkommande ländryggssmärta (33). Vidare kan en nedsatt 

förmåga till excentrisk kontroll av globala stabilisatorer ge nedsatt kontroll av höftledens 

rörelser vid knäböj och en minskad töjbarhet och/eller ”stiffness” i en muskel kan uppstå av 

ett upprepat flexionsmönster i ländryggen vid sittande och stående (19,26). En sådan stiffness 

kan tvinga ländryggen i flexion under marklyftet (26). Det finns också beskrivet att personer 

med ländryggsbesvär oftare har försämrad rörelsekontroll än personer utan besvär (34). 

Teorin bakom detta är att det vid smärta sker förändringar i motorcortex som påverkar den 

posturala kontrollen och därmed rörelsekontrollen (35). Det har därför ansetts viktigt att 

återträna muskelfunktion och rörelsekontroll för att minska smärtan och risken för 

återkommande besvär (36,37).  

 

Eftersom det finns samband mellan muskuloskelettala besvär och rörelsekontroll (34) har det 

ansetts viktigt att utveckla instrument som kan utvärdera rörelsekontroll. I dagsläget finns det 

en rad olika screeningverktyg som säger sig kunna utvärdera rörelsekontroll och förutsäga 

risken för att utveckla besvär. The Functional movement screen (FMS) och 9+ är två typer av 

flitigt använda koncept som till stor del inbegriper samma tester (38–44). Ett annat system 

som rönt stort intresse är Joanne Elphinston Movement Systems (JEMS) som anses innefatta 

ett mer hollistiskt synsätt på rehabilitering, träning och prestation (45). JEMS har de senaste 

åren växt sig allt populärare och många kurser hålls i Sverige och i världen (46). En del i 

utbildningen är bland annat ett antal rörelsekontrolltester för funktionsbedömning som 

integrerar principerna för rörelsekontroll med hållning, rörlighet, balans och symmetri. Testen 
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utgår från vissa lågbelastande grundövningar för att avslöja eventuella nedsättningar i den 

grundläggande rörelsekontrollen. Målet är att utföra rörelsen korrekt utan kompensatoriska 

mönster för att på så sätt förebygga och rehabilitera skada samt öka idrottslig prestation. Den 

funktionella analysen utgår från fem olika delar; 1. Balans, 2. Rörlighet, 3. Stabilitet i den 

nedre och centrala kontrollzonen, 4. Stabilitet i den övre kontrollzonen och 5. Grundläggande 

global kontroll (27). Elphinston et al. (21) har i en tidigare studie påvisat de positiva 

effekterna av att utbilda idrottare i rörelsekontroll genom att använda adekvata screeningtester 

och föreskriva individualiserad preventiv träning för att förebygga skador inom lagidrott.  

Det finns i dagsläget inte någon forskning som studerar rörelsekontroll enligt JEMS hos 

styrkelyftare. Då 70 procent av alla aktiva styrkelyftare har besvär från rörelse- och 

stödjeapparaten (8) var det av intresse att undersöka om det finns någon relation mellan 

nedsatt rörelsekontroll och skador.  

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan rörelsekontroll och skador hos 

styrkelyftare.  

HYPOTES 
Styrkelyftare som uppvisar en nedsatt rörelsekontroll i rörelsekontrolltesterna har fler skador.  
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METOD 

STUDIEDESIGN  

Denna tvärsnittsstudie undersökte förmågan för styrkelyftare att kontrollera rörelser i axlar, 

bål, ländryggen, höfter, knän och fötter under sex lågbelastande rörelsekontrolltester som 

standardiserats och beskrivits i The Joanne Elphinston Movement Systems (JEMS) (27). 

Resultatet från testerna jämfördes sedan med rapporterade skador för att utreda om det fanns 

någon relation mellan dessa. Testerna bedömdes av en legitimerad fysioterapeut som 

genomgått två av de fyra delarna i utbildningen av JEMS Movement ART.  

FÖRSÖKSPERSONER 

Totalt rekryterades 22 styrkelyftare enligt bekvämlighetsurval från tre styrkelyftsklubbar i 

Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Testerna utfördes under november och 

december 2015 vid tre olika tillfällen. Vid ett tillfälle i Luleå i en lokal i nära anknytning till 

Luleå AKs styrkelyftslokal samt vid två tillfällen i en lokal på Lövets Fysioterapi i Umeå.  

 

Försökspersonerna inkluderades om de hade tränat styrkelyft minst sex månader, 

kontinuerligt tränade övningarna knäböj, marklyft och bänkpress minst 1 gång per vecka samt 

förstod svenska i tal- och skriftform. 

UTVÄRDERINGSINSTRUMENT 

FRÅGEFORMULÄR 

Försökspersonerna fick innan testen fylla i samtyckesformulär (bilaga 1) och en frågeenkät 

gällande demografisk data såsom kön, ålder, längd, vikt, tränings- och tävlingsbakgrund, 

nuvarande skador samt skador senaste 12 månaderna (bilaga 2). Skada definierades som 

”skada som hämmar vid träning” och var självrapporterat i ja/nej-format. Frågorna valdes i 

samråd med handledare ut för att matcha syftet och togs från en tidigare opublicerad 

enkätstudie på styrkelyftare (8). 

RÖRELSEKONTROLLTESTER ENLIGT JEMS 

För att mäta rörelsekontrollen valdes sex lågbelastande tester som utgår från JEMS testbatteri 

ut. Testerna undersökte förmågan att kontrollera rörelser i bland annat axlar, ländrygg, höfter 

och knän, vilka är vanliga skadeområden hos styrkelyftare (13) och beskrivs i detalj nedan. 

Den testutrustning som krävdes var en brits/bänk samt en pilatesboll (Casall) med en omkrets 

på 55 centimeter vid testet ”Sittande hamstringssträck” samt en brits/bänk vid testerna 
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”Sittande knälyft” samt ”Inåtrotation” axelled”. I övriga tester krävdes ingen testutrustning. 

Gällande reliabiliteten av testerna har studier visat att ” Stående knälyft” har en moderat till 

mycket god reliabilitet (47,48) och ”Statiskt utfallssteg” (modifierat utförande) en god 

reliabilitet (43). Övriga tester är ej reliabilitetstestade.  

PROCEDUR VID TESTNING 

Alla deltagare fick standardiserade instruktioner om testernas genomförande och i de fall 

försökspersonerna hade svårt att förstå hur testen skulle utföras gavs ytterligare instruktioner 

och/eller att testledare demonstrerade övningen. Deltagarna ombads att bära åtsittande kläder 

alternativt ta av sig på överkropp/underkropp vid behov för enklare granskning av rörelserna. 

Försökspersonerna fick utföra varje rörelse tre till fyra gånger beroende på om testerna skulle 

bedömas framifrån eller både framifrån och från sidan. Det sista försöket poängsattes och 

detta enligt mallen för funktionsbedömning som återfinns i Elphinstons kursbok (27). 

Förändrades mönstret vid varje försök fick försökspersonen ytterligare tre omgångar. 

Testerna hade olika poängintervall beroende på antalet variabler som bedömdes. Ett korrekt 

utfört test gav 0 poäng. Högt antal poäng innebar nedsatt rörelsekontroll (27). Summering av 

det totala antalet icke korrekt utförda rörelser gav en totalpoäng på testet. Tester som utfördes 

och vad som bedömdes (Se bilaga 3):  

 

1. Sittande hamstringssträck (0- 5 poäng) 

Försökspersonen sitter på en stol med neutral position i ländryggen och ena foten på 

framsidan av en balansboll. Den andra foten ska vara i golvet. Med neutral position i ryggen 

får patienten rulla bollen ifrån sig tills hamstringsmuskulaturen sträcks ut i sitt fulla 

rörelseomfång. 

Ryggradspositionen förloras: 3 poäng 

Knät sträcks inte fullt ut: 2 poäng 

2. Statiskt utfallssteg (0-17 poäng)  

Försökspersonen står med den ena foten framför den andra på höftbredds avstånd och med 

den bakre hälen lyft. Armarna hålls sträckta rakt ut i sida i axelhöjd. Bålen ska hållas vertikalt 

och bäckenet ska sänkas rakt ned till golvet tills knät når 90 graders böjning. Vikten ska ej 

förskjutas framåt och det bakre knät ska gå rakt ned mot golvet.  

Knät faller inåt: 3 poäng 

Bäckenet lutar i sidled: 3 poäng 
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Höften rör sig bakåt: 3 poäng 

Bålen lutar i sidled: 3 poäng 

Den ena armen sjunker längre ner än den andra: 3 poäng 

Spänt ansiktsuttryck: 1 poäng 

Stel främre fot: 1 poäng 

 

3. Stående knälyft (0-21 poäng) 

Försökspersonen står med fötterna ihop och armarna sträckta rakt ut i sida i axelhöjd. Det ena 

knät lyfts sedan till 90 graders höftflexion och sänks sedan tillbaka till utgångsposition.  

Höften dras uppåt/bålen förkortas på den lyftande sidan: 3 poäng 

Höften på stödjebenet rör sig i sidled: 3 poäng 

Den ena armen sjunker längre ner än den andra: 2 poäng 

Bålen lutar i sidled: 3 poäng 

Benet lyfts inte rakt: 2 poäng 

Extension i ryggraden: 3 poäng 

Flexion i ryggraden: 3 poäng 

Spänt ansiktsuttryck: 1 poäng 

Stel fot: 1 poäng 

 

4. Sittande knälyft (0-17 poäng) 

Försökspersonen sitter på en brits med höft och knä i 90 graders flexion och fötterna höftbrett. 

Armarna hålls sträckta ut i sida i axelhöjd och vikten fördelas jämnt på sittbensknölarna. Ena 

knät lyfts sedan i linje med höften utan att tappa kontroll i bål och armar innan patienten 

återgår till utgångsposition.  

Höften dras uppåt/bålen förkortas på den lyftande sidan: 3 poäng 

Bäckenet rör sig i sidled: 3 poäng 

Den ena armen sjunker längre ner än den andra: 3 poäng 

Bålen lutar i sidled: 3 poäng 

Benet lyfts inte rakt: 3 poäng 

Spänt ansiktsuttryck: 1 poäng 

Stel fot: 1 poäng 

 

5. Knäböj (0-19 poäng) 

Försökspersonen står med fötterna placerade något bredare än höftbrett och med armarna 
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korsade framför sig i axelhöjd. Fötterna får vara i max fem graders utåtrotation. Patienten 

ombeds sedan att göra en knäböj med målet att lårbenen ska nå horisontellt och med höft, knä 

och fotled i linje. Bålen får ej förskjutas framåt mer än bäckenet förskjuts nedåt.  

Låret kommer inte ner i horisontellt läge: 3 poäng 

Knäna och fotlederna faller inåt eller utåt: 3 poäng 

Bålen lutar framåt i alltför kraftig vinkel: 3 poäng 

Bålen böjs framåt eller bakåt: 3 poäng 

Bäckenet är inte positionerat mitt emellan benen: 3 poäng 

Balanspunkten är i hälarna: 3 poäng 

Spänt ansiktsuttryck: 1 poäng 

 

6. Aktiv inåtrotation i axelled (0-6 poäng): 

Testet går ut på att se skulderkontroll och aktiv inåtrotation i axelleden. Försökspersonen 

ligger på rygg med överarmen i 90 graders abduktion och samtidig utåtrotation. Om axelleden 

trycks uppåt eller framåt placeras en vikt handduk under överarm så att skulderblad och axel 

hamnar i neutral position. Patienten placerar motsatt hand på axelns framsida som kontrollerar 

ledhuvudets rörelse i ledpannan. Rörelsen delas sedan upp i fas 1, där underarmen lyfts upp 

mot taket, och fas 2, där rörelsen fortsätter i samma riktning tills patienten inte kan komma 

längre utan att förändra axelns läge. Målet är att nå 70 graders inåtrotation.  

Rörelse i ledhuvudet under fas 1: 3 poäng 

Rörelse sker i ledhuvudet under fas 2 / når ej 70 grader: 3 poäng 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studieprotokollet är granskat och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå 

(DNR 2015-398 32M). Samtliga deltagare fick skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt innan studiens start. Deltagarna fick fylla i ett skriftligt samtycke 

till att delta i studien. Deltagandet var helt frivilligt och deltagarna kunde när som helst välja 

att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Om så var fallet raderades all data och 

exkluderades från studien. All data behandlades konfidensiellt och förvarades i ett låst skåp. 

Föräldrar till deltagare under 18 år gav deras muntliga samtycke innan deltagande. Samtliga 

deltagare kommer kunna ta del av resultatet efter avslutad studie.  
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STATISTIK 

Deskriptiv data presenterades som medelvärde, median, standardavvikelse samt procent. 

Rörelsekontrolltesterna dikotomiserades till 0/1, där 0-1 poäng räknades som godkänt test 

(kodat 0) och 2 och uppåt som ej godkänt test (kodat 1) (enligt bedömningskriterierna från 

JEMS). Skadorna delades in i överkroppsskada (axel) (ja/nej kodat 1/0) och 

underkroppsskada (ländrygg, höft, knä) (ja/nej kodat 1/0). För att beräkna skillnaderna mellan 

styrkelyftarnas rörelsekontroll och skador användes chi-två test (ej normalfördelat data). 

Totalt genomfördes sex tester. Testet jämfördes mellan inåtrotation axel och överkroppsskada 

och de övriga fem testerna; sittande hamstringssträck, statiskt utfall, stående knälyft, sittande 

knälyft samt knäböj och underkroppsskada. Vidare användes Mann whitney U-test för att 

jämföra medianen i rörelsekontrolltesternas resultat mellan grupperna skadad/inte skadad. 

Alla analyser gjordes i IBM SPSS Statistics version 23. I samtliga analyser har a<0.05 satts 

som signifikansnivå. 
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RESULTAT 

Försökspersonernas demografiska data, såsom ålder, längd, vikt, BMI samt tränings- och 

tävlingsbakgrund och personbästa presenteras i tabell 1. Av de 22 försökspersonerna var sju 

kvinnor och 15 män.   

Tabell 1. Demografisk data av försökspersoner. 

N=22 Medelvärde 
 

SD 

Ålder (år) 23.6 6.0 
Längd (m) 173.4 8.0 
Vikt (kg) 80.9 17.0 

Träning styrkelyft (år) 4.3 4.0 
Tävling styrkelyft (år) 2.5 3.5 

BMI 26.7 4.1 
Personbästa knäböj bälte (kg) 145.8 63.5 

Personbästa marklyft (kg) 179.5 60.7 
Personbästa bänkpress (kg) 114.8 46.7 

 Antal Procent 
Män  15 68 

Kvinnor  7 32 
 
N=Antal FP, SD=Standardavvikelse, BMI=Body mass index.  

 

Tabell 2 visar antalet nuvarande skador samt skador senaste 12 månaderna. Av de 22 

försökspersonerna angav 68 % att de hade en nuvarande skada som hämmar vid träning. Av 

dessa var det 27 % som avstod från träning och 18 % hade sökt vård för sin skada. Det 

vanligaste skadeområdet var ländryggen, både nuvarande (54 %) och senaste 12 månaderna 

(41 %).  
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Tabell 2. Antal försökspersoner med skada som hämmar vid träning och skadeområden nu 

och senaste 12 månaderna .  

N=22 Antal Procent 

Skada som hämmar vid träning 15 68.2 

Avstått från träning 6 27.3 

Sökt vård minst 1 g/månad 4 18.2 

Nuvarande axelsmärta 4 18.2 

Nuvarande ländryggssmärta 12 54.5 

Nuvarande höftsmärta 4 18.2 

Nuvarande knäsmärta 5 22.7 

Skadad senaste 12 månaderna 12 54.5 

Axelsmärta senaste 12 månaderna 5 22.7 

Ländryggssmärta senaste 12 månaderna 9 40.9 

Höftsmärta senaste 12 månaderna 3 13.6 

Knäsmärta senaste 12 månaderna 3 13.6 

 

Tabell 3 visar sambandet mellan styrkelyftares rörelsekontroll och nuvarande skador i under- 

och överkropp. Signifikanta resultat kunde ses i ”Sittande knälyft höger” (p=0,03) samt i 

”Sittande knälyft vänster” (p=0,04). Övriga tester visade ej på något signifikant resultat.  
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Tabell 3. Resultat av chi två-analyser gällande hur många av styrkelyftarna (n=22) som 

rapporterat att de var skadade/ej var skadade och som klarade att genomföra JEMS-testerna på 

ett korrekt sätt/inte klarade att genomföra testerna på ett korrekt sätt.  

 
TEST (N=22) Korrekt  Ej korrekt   

UNDERKROPPSSKADA Skadad Ej skadad Skadad Ej skadad P 
Hamstringssträck Hö 1 2 14 5 0,163 
Hamstringssträck Vä 1 0 14 7 0,484 

Statiskt utfall Hö 1 0 14 7 0,484 
Statiskt utfall Vä 2 1 13 6 0,952 

Stående knälyft Hö 0 0 15 7 N/A 
Stående knälyft Vä 1 0 14 7 0,484 
Sittande knälyft Hö 0 2 15 5 0,03 
Sittande knälyft Vä 1 3 14 4 0,04 

Knäböj 0 1 15 6 0,134 
 

TEST (N=22) Korrekt  Ej korrekt   
ÖVERKROPPSSKADA Skadad Ej skadad Skadad Ej skadad P 

Inåtrotation axel Hö 0 2 4 16 0,484 
Inåtrotation axel Vä 0 2 4 16 0,484 

N= Antal försökspersoner. P = Signifikansvärde. N/A = Inget signfikansvärde.  
 
Tabell 4 visar skillnader i poäng på rörelsekontrolltesterna mellan skadade och inte skadade 

försökspersoner gällande under- och överkroppsskada. En signifikant skillnad kunde ses i 

testet ”Sittande knälyft vänster” (p=0,034) där de icke skadade påvisade ett lägre testresultat. I 

övrigt kunde inga signifikanta skillnader ses mellan skadade och icke skadad på 

rörelsekontrolltesterna. 

 

Tabell 4. Resultat av rörelsekontrolltester enligt Mann Whitney U-test (median) hos de 

skadade och icke skadade försökspersonerna. Poängskala inom parentes.  

TEST Skadad  
Median (min-max) 

Icke skadad  
Median (min-max) 

 
P 

UNDERKROPPSSKADA N=15 N=7  
Hamstrings Hö (0-5) 3 (0-5) 3 (0-5) 0,521 
Hamstrings Vä (0-5) 3 (0-5) 3 (2-5) 0,830 

Utfall Hö (0-17) 6 (0-12) 6 (3-9) 0,884 
Utfall Vä (0-17) 3 (0-12) 3 (0-10) 0,393 

Stående knälyft Hö (0-21) 7 (3-16) 7 (6-12) 0,499 
Stående knälyft Vä (0-21) 6 (0-16) 6 (3-12) 0,568 
Sittande knälyft Hö (0-17) 6 (3-12) 3 (0-8) 0,180 
Sittande knälyft Vä (0-17) 6 (0-12) 3 (0-6) 0,034 

Knäböj (0-19) 9 (3-12) 6 (0-9) 0,087 
ÖVERKROPPSSKADA Skadad (N=4) Icke skadad (N=18)  
Inåtrotation axel Hö (0-6) 3 (3-3) 3 (0-3) 0,495 
Inåtrotation axel Vä (0-6) 3 (3-3) 3 (0-3) 0,495 
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N = Antal försökspersoner. P = Signifikansvärde.  

DISKUSSION 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan rörelsekontroll och skador hos 

styrkelyftare. Det var en högre andel av de som rapporterat skada än de som inte uppgett 

någon skada i nedre delen av kroppen som inte fick godkänt i testerna ”Sittande knälyft 

höger” (p=0,03) och ”Sittande knälyft vänster” (p=0,04). Vidare var det en högre andel av de 

som var skadade som uppvisade ett högre medianvärde på testet ”Sittande knälyft vänster” 

(p=0,034), jämför med de icke skadade. Övriga tester visade inga signifikanta testresultat 

mellan skadade och icke skadade. Av det totala antalet tester (242 stycken) genomförda av de 

22 lyftarna var det endast 20 tester som kunde bedömdas som godkända enligt JEMS kriterier. 

Nio av de godkända testerna utfördes av icke skadade och resterande 11 av skadade. Detta 

tyder på att styrkelyftare inte har en god rörelsekontroll. Då ett så lågt antal av lyftarna 

klarade testerna går det inte att dra några slutsatser vad gäller om skada påverkar prestationen 

i testerna.  

De sex olika testerna i föreliggande studie undersöker grundläggande rörelsekontroll i axel, 

bål, ländrygg, bäcken, höft, knä och fot (27). Testerna valdes ut för att matcha kravbilden på 

rörelser styrkelyftarna ställs för i sin sport. Svårighetsgraden i testerna varierar då de på olika 

sätt förändrar understödsytan, belastning och kravet på rörlighet. Skälet till att 

försökspersonerna hade så stora svårigheter att klara av testerna oavsett skada eller inte skulle 

kunna bero på att alla tester utom knäböj är av unilateral belastning, vilket inte liknar 

grenmomenten i styrkelyft där alla rörelser utförs med jämn belastning på extremiteterna. 

Tester som utförs unilateralt ställer stora krav på balans och postural kontroll (49). Horak 

beskriver postural kontroll som en motorisk färdighet beroende av ett samspel mellan olika 

sensomotoriska processer (50). Att personer utan smärta kan ha nedsatt balans är rimligt och 

skulle kunna förklara varför icke skadade försökspersoner i denna studie hade svårigheter att 

klara många av de unilaterala rörelsekontrolltesten. Det hade därför kunnat vara utav värde att 

dels undersöka hur många av styrkelyftare som tränar unilateralt belastande övningar, såsom 

utfall och hantelpress, samt använda fler bilateralt belastande rörelsekontrollövningar 

liknande övningarna de tävlar i för att se hur detta påverkar studieresultaten.  
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Varje test i studien bestod av ett antal delmoment (mellan 2-9) som utvärderas i bedömningen 

och poängsattes på olika sätt. I testet ”Statiskt utfallssteg” bedöms till exempel både om 

krökning i ländryggen blir djupare (3 poäng), om bålen/bäckenet lutar i sidled (3 poäng) samt 

om personen har en stel främre fot (1 poäng). Komplexiteten med många antal delmoment vid 

testet gör det sannolikt svårare att bedöma än om endast ett moment hade undersökts. Detta 

kan jämföras med en studie från Luomajoki et al. (51), där signifikanta skillnader mellan 

personer med ländryggssmärta och friska angående ländryggskontrollen rapporterades, där 

testerna endast bedömdes om de var korrekt eller icke korrekt utfört. Vidare är poängskalorna 

utformade så att ett test är godkänt om det ligger mellan 0-1 poäng, medan 2 och uppåt anses 

vara ett icke korrekt utfört test. Poängintervallet i testerna varierade mellan 0-21 (stående 

knälyft) där de olika delmomenten i testen gav olika mycket poäng (se bilaga 3). Detta kunde 

alltså innebära att om försökspersonen uppvisade ett ”spänt ansiktsuttryck” (1 poäng) samt 

”stel fot” (1 poäng), men i övrigt klarade övriga delmoment i testet så bedömdes testet som 

icke godkänt. Likväl som om försökspersonen endast uppvisade att ”bålen lutade i sidled” (3 

poäng) så bedömdes det som icke godkänt även om de övriga delmomenten var godkända. 

Dessa faktorer påverkar troligt den föreliggande studiens resultat samt förklarar skillnaderna i 

resultat mellan de två studierna.  

Över hälften (54,5 %) av styrkelyftarna i föreliggande studie rapporterade en nuvarande 

ländryggssmärta. Av studiens resultat att döma går det att se att utövarna har en nedsatt 

rörelsekontroll vilket i ländryggen kan leda till att ett flexionsmönster intas vid marklyft och 

knäböj. Cholewicki et al påvisade att flexionsmönster inte verkar vara direkt farligt så länge 

utövaren undviker att nå ländryggens slutläge i flexion (18). Frågan är om det ändå finns en 

risk att träna och tävla med detta rörelsemönster i ländryggen? Neutral position i ländryggen 

har visats minska belastningen på ryggen passiva strukturer (52) och då mer än varannan 

styrkelyftare har ländryggssmärta föranleder det till att tro att flexionsmönster bör undvikas 

för att minska antalet skador i området. Vidare kan smärta påverka funktion och struktur av 

ländryggens lokalt stabiliserande muskelsystem (33,53) vilket kan leda till ökad stress på 

ryggradens strukturer (33). Detta stärker argumentationen för att styrkelyftare bör träna upp 

rörelsekontrollen i ländryggen och sträva efter en neutral position vid grenmomenten knäböj 

och marklyft för att minska antalet ländryggsskador.  

Nästan 70 % av styrkelyftarna i aktuell studie hade pågående skador som hämmade deras 

träning vid datainsamlingen. Orsakerna bakom skadorna är inte fastställda men inom andra 
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sporter har faktorer som träningsupplägg (54), återhämtning (55), motorisk förmåga (21) och 

teknik (56) visat sig vara påverka andelen skador. Vad gäller testresultaten i denna studie går 

det inte att se några tydliga skillnader mellan de skadade och icke skadade. Det går dock inte 

att utesluta rörelsekontrollens betydelse för skadorna. Styrkelyftarna kan besitta en nedsatt 

rörelsekontroll vilket skulle kunna förklara studieresultat och den höga andelen skador inom 

sporten. Att var sjunde styrkelyftare tränar eller tävlar med en skada som hämmar är 

oroväckande och det är viktigt att vidare utreda rörelsekontrollens betydelse för den höga 

andelen skador inom sporten (13). Det skulle därför vara av intresse att utreda detta vidare i 

en longitudinell studie för att se om rörelsekontroll är en bakomliggande riskfaktor.   

Det framgår inte av de insamlade bakgrundsuppgifterna huruvida försökspersonerna har 

tidigare erfarenheter av de sex rörelsekontrolltesterna. Det ter sig finnas en viss 

inlärningseffekt vid rörelsekontrolltester. Frost et al (57) genomförde en studie där ett antal 

brandmän testade rörelsekontrollen enligt FMS. Efter att ha utfört testet fick deltagarna 

vetskap om vilka bedömningskriterier som användes för att de skulle få en viss poäng på 

testet. Därefter fick de på nytt genomföra testet och en signifikant förbättring sågs direkt 

(ökning från 14,1 till 16,7). En förklaring till detta kan vara att rörelsekontroll är en del i den 

posturala kontrollen vilken påverkas av kognitiv bearbetning (50). Nästan 70 procent av 

styrkelyftarna hade en nuvarande skada som hämmade vid träning men endast 18 % av dessa 

hade sökt vård för besvären. Det föranleder oss att tro att det är få försökspersoner som 

tidigare varit i kontakt med rörelsekontrolltesterna och denna inlärningseffekt saknas. Detta 

kan dock vara något att ta hänsyn till i vidare studier, framförallt om det ingår återtest.  

METODDISKUSSION 

En bakomliggande förklaring till resultaten kan vara att antalet försökspersoner var lågt. 

Urvalsstorleken begränsades dels av projektets omfattning samt svårigheter i att rekrytera 

frivilliga styrkelyftare till forskningsprojektet. För att kunna se några signifikanta resultat och 

få en god power krävs det ett betydande deltagarantal. I Luomajoki et al studie (51) som 

visade på signifikanta resultat gällande rörelsekontroll i ländryggraden mellan personer med 

ländryggssmärta och friska var antalet försökspersoner 210 stycken. Detta är en viktig faktor 

att ta hänsyn gällande denna studies resultat och för att undvika risken att 0-hypotesen 

accepteras då denna är falsk. Detta får anses som en pilotstudie som kan ligga till grund till 

fortsatt forskning inom rörelsekontroll och skador hos styrkelyftare.  
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Datainsamling skedde i två olika städer vilket gav olika förutsättningar gällande tillgänglig 

utrustning. I Umeå arrangerades testtillfället på en sjukgymnastklinik där det fanns tillgång 

till en höj- och sänkbar brits, vilket gjorde det möjligt att anpassa höjden efter 

försökspersonen i testet ”Sittande hamstringssträck”. I Luleå utfördes testerna däremot i en 

lokal i nära anknytning till styrkelyftslokalen där tillgången till en höj- och sänkbar brits inte 

fanns. Detta medförde att försökspersoner som var långa samt uppvisade en minskad rörlighet 

i hamstrings hade svårt att hitta neutral position lumbalt innan testet startade.  

Ingen standardiserad uppvärmning genomfördes innan testerna vilket är en begränsning i 

studien. Adelsberger et al (58) har påvisat att uppvärmning innan styrketräning ger ett ökat 

rörelseomfång över en led. Detta skulle eventuellt kunna ge positiva effekter vid 

rörelsekontrolltesterna i föreliggande studie då flera av testerna tar ut rörligheten över flera 

leder. Vidare gjordes ingen standardisering gällande försökspersonernas aktiviteter innan 

testtillfället. Det går ej att utesluta att vissa försökspersoner utfört stretching strax före testen. 

Stretching har visat kunna påverka prestationen vid till exempel löpning (59), dock finns det 

inga studier att finna som utvärderat stretchingens påverkan på rörelsekontroll. Detta skulle 

kunna vara av intresse att utreda i vidare studier för att belysa uppvärmningen och 

stretchingens påverkan på rörelsekontrollen.  

Testerna i studien är av lågbelastande karaktär. Försökspersonerna är styrkelyftare som till 

vardags tränar och tävlar med mycket höga belastningar. I en tidigare studie  fick en grupp 

brandmän först utföra de sju testerna enligt FMS, som även det är ett lågbelastande testbatteri. 

Efter detta utförde samma testgrupp tester mer liknande de rörelser de utför i sitt jobb. Ett av 

dessa test var att dra en brandslang ovanför axeln samtidigt som rörelserna videoanalyserades. 

Här konstaterades, trots höga poäng på FMS, en valgiserande knäföring vid den högre 

belastningen. Ett liknande utfall skulle kunna ske vid de lågbelastande testen som användes i 

aktuell studie. Då stabiliteten i ländryggen påverkas både av nedsatt rörelsekontroll samt 

minskad uthållighet i lokala och globala ländryggmuskulaturen (19,60) är det viktigt att testa 

båda dessa egenskaper. Det kan därför vara av intresse att bedöma denna testgrupp med både 

hög- och lågbelastande test för att se om det förekommer nedsatt rörelsekontroll även vid 

högre belastningar.  

En svaghet med rörelsekontrolltesterna enligt JEMS är att det saknas en standardiserad mall 

gällande utförandet av testerna. Elphinston beskriver att varje rörelse utförs tre gånger, varav 

det tredje försöket poängsätts om inte mönstret varierar då försökspersonen får tre nya försök 
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(27). Det saknas även riktlinjer gällande i vilka rörelseplan testerna ska bedömas eller hur 

bedömaren ska placeras sig i förhållande till försökspersonen. Många av testerna (sittande 

knälyft, stående knälyft, statiskt utfallssteg, knäböj) kräver att bedömaren ser rörelsen både 

framifrån och från sida för att se eventuella dyfunktionella rörelser i både sagital- och 

frontalplanet. I föreliggande studie bestämdes det att försökspersonen fick utföra två rörelser 

framifrån och två från sida. Detta är något som behöver förtydligas i vidare studier för att 

kunna standardiseras och uppnå en god reliabilitet.  

Generellt sett så uppvisade testresultaten dåliga resultat hos både skadade och icke skadade 

styrkelyftare. I samtliga tester utom i sittande knälyft verkar det finnas en tydlig golveffekt 

där det inte går att skilja de minst skickliga med de som ligger ovanför lägsta nivån. 

Orsakerna bakom detta kan vara många, några exmpel är för hårda bedömningskriterier, för 

svåra test för testgruppen (unilaterala belastningar) alternativt för många moment att bedöma 

vid varje test. Den standardiserade övningsföljden på testerna torde inte har någon effekt på 

studiens resultat då de är lågbelastande och endast tre till fyra försök utfördes i varje test.  

Det kan anses som en svaghet att bedömaren i studien endast besitter sex månaders erfarenhet 

av testerna enligt JEMS. I en studie av Dillen et al (61) undersöktes reliabiliteten på ett antal 

rörelsekontrolltest och där bedömarna tränades inför uppgiften vilket visade på ett förbättrat 

resultat avseende konsensus mellan bedömarna. I framtida studier kan det vara av vikt att ha 

erfarna bedömare som besitter stor vana att använda sig av testerna för att få signifikanta 

resultat.  

Två av sex tester som användes i studien var reliabilitetstestade (stående knälyft, statiskt 

utfallssteg) (43,47,48). Övriga tester är inte testade för reliabilitet. På JEMS hemsida (45) 

finns dock en studie nämnd ”Inter tester reliability of JEMS® movement tests, under 

supervision of Eva Rasmussen Barr, Karolinska Institutet, Stockholm”, som ej ännu har 

publicerats. Det är av intresse i vidare studier att ta hänsyn till reliabiliteten på testerna för att 

resultatet ska bli mer tillförlitligt.  

Den externa validiteten i aktuell studie bedöms som låg då resultatet bygger på ett litet och 

specifikt urval och kan därför inte generaliseras på en större population. Ländryggssmärta 

visade sig dock vara det vanligaste skadeområdet bland lyftarna (55 %) vilket också är vanligt 

bland övriga befolkningen (62,63). Lägg därtill att styrkelyft och styrklyftsinspirerad träning 
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ökar alltmer i popularitet (64,65). Därav vikten att fortsätta utreda rörelsekontrollens effekter 

på skador inom sporten och övningarna knäböj, marklyft och bänkpress.  

KONKLUSION  
Studien visade att det var en högre andel av de skadade än de icke skadade styrkelyftarna som 

inte klarade rörelsekontrolltesterna. Trots några signifikanta resultat går det inte att dra några 

konkreta slutsatser gällande relationen mellan rörelsekontroll och skador hos styrkelyftare. 

Vidare studier krävs som undersöker liknande rörelsekontrolltester men med ett betyande 

deltagarantal för att få en bättre power och för att kunna se några signifikanta resultat.  
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Bilaga 1. Samtyckesformulär.  

Information och samtycke till deltagande i studien. 
 
Titel: Rörelsekontroll hos styrkelyftare och korrelation mellan nedsatt rörelsekontroll och 
tidigare skador 
 
Vi skulle vilja fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som bedrivs via Umeå 
universitet. Denna information beskriver varför och hur studien genomförs samt tänkbara 
risker och obehag som studien kan medföra. Dessutom beskrivs hur insamlade uppgifter 
kommer att behandlas. Ta god tid på dig att läsa informationen och ställ gärna frågor om 
något är oklart. 

Studiens bakgrund, syfte och omfattning 
Vi söker nu försökspersoner som tränar styrkelyft för att delta i studien. 
Bakgrund: Under ett tungt lyft utsätts en styrkelyftare för mycket belastning. Det har visat sig 
att vanliga skadeområden för denna grupp är knäleden, ländryggen och axelleden. Studier har 
visat att erfarna styrkelyftare skadar sig mellan ca 1 till 4 gånger under två år. Det har vidare 
visats att personer som inte kan kontrollera ländryggen i framåtböjning har en risk för att 
skada sig. Vi vill därför undersöka rörelsekontrollen hos styrkelyftare med olika låg och 
högbelastande tester.  
Syftet med studien är därför att undersöka rörelsekontroll hos styrkelyftare (vid både hög och 
låg belastning), samt om det finns något samband mellan nedsatt rörelsekontroll och skador. 
Intra-bedömarreliabiliteten av testerna på styrkelyftare ska möjligen också undersökas. 

Hur går studien till? 
Testerna kommer att utföras under en till två tillfällen under helger i november/december.  
Du kommer att få utföra ca 17 lågbelastande rörelsekontrolltest och möjligen ett 
högbelastande test.  Vidare kommer smärtprovokationstest också att utföras i ländrygg, höft 
och axelleden.  

Risker och obehag 
Inga tester är invansiva och det finns inga verifierande komplikationer rapporterade. 
Undersökningen kommer ske i form av motoriska rörelsetester och enkäter som inte är 
skadliga för patienten.   
Fördelar 
Förväntade resultat är att det ska finnas ett samband mellan nedsatt rörelsekontroll och smärta 
Om man kan se ett samband, kan det vara intressant i framtida studier att se om styrkelyftare 
skadar sig mindre om de får träna rörelsekontroll där de har nedsatt rörelsekontroll.  

Hantering av personuppgifter (Personuppgiftslagen – SFS 1998:204) 
I studien kommer det att samlas in uppgifter om dig: Data från enkäter och undersökningar 
kommer att matas in av en utsedd person i särskild dator tillhörande Umeå Universitet. Under 
testning samlas data genom enkäter och testprotokoll. Forskningspersonerna (FP) kommer att 
tilldelas ett nummer av administrativ personal. En kodnyckel som kopplar 
forskningspersonens identitet till FP-nummer kommer att förvaras i ett låst skåp och endast 
projektansvarig kommer att ha tillgång till denna kodnyckel. En kodlista kommer att förvaras 
i ett eget särskilt skåp. 
All insamlad data kommer att förvaras minst 10 år och kan endast identifieras med FP-
nummer. Endast de som är direkt involverade i projektet kommer ha tillgång till materialet. 
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Ditt namn och personnummer kommer inte att finnas med på några studiedokument eller i 
elektroniska databaser. Endast personer involverade i projektet kommer att ha tillgång till 
denna kodlista. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 
av dem. 
Umeå Universitet är ansvarig för hantering av personuppgifter. Du har rätt att en gång per år 
kostnadsfritt få reda på vilka uppgifter som finns registrerade samt få eventuella felaktigheter 
rättade. Kontakta i så fall personuppgiftsombud Lennart Nilsson, tel. 090-786 68 30. 
Resultaten från studien kan komma att publiceras, detta sker utan att enskilda personer kan 
identifieras. Datat kommer att förvaras i 10 år efter sista publicerade artikel. 
Vill du veta mer om dina testresultat var vänlig kontakta Ulrika Aasa (se kontaktuppgifter 
nedan). 

Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Beslutar du dig för att delta kommer du att få skriva 
under ett samtyckesformulär. Du kommer dessutom att få en kopia av detta formulär. 
Du kan under studiens gång när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. 
Väljer du att dra tillbaka ditt samtycke kommer ingen ytterligare information om dig samlas 
in. Framkommer det under studiens gång ny information som kan tänkas påverka ditt beslut 
att delta i studien kommer du att informeras om detta. 

Försäkring 
Du omfattas av patientförsäkring inom Västerbottens Läns Landsting. 

Vem har godkänt studien? 
Denna studie kommer att bli granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i 
Umeå  

Kontaktinformation 
Om du har några frågor om studien är du välkommen att kontakta mig/oss: 
Ulrika Aasa   090-7869268 ulrika.aasa@physiother.umu.se 
Leg. Sjukgymnast/ Dr Med Vet 
Umeå universitet 
Erik Singh 
Leg sjukgymnast  090-135200 lovets.fysioterapi@gamil.com 
Christoffer Lundström  073-0239940 lundstrom.christoffer@hotmail.com 
Leg fysioterapeut 
 
 
 
 
Försökspersonens samtycke 

Jag har fått studien muntligen förklarad för mig och jag har läst igenom denna information. 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien och fått dessa frågor besvarade. Jag har fått 
tillräcklig tid att besluta om jag vill delta i studien. Jag samtycker till: 

• Att delta i studien 

• Att mina personuppgifter får behandlas så som det är beskrivet i denna information 
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Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 
mitt deltagande utan att behöva lämna någon närmare förklaring. Väljer jag att avbryta 
studien kommer detta inte att påverka mitt framtida omhändertagande. 
Jag är medveten om att jag skall få en kopia av denna information och det undertecknade 
samtycket. 
   
Datum   Namnteckning 

 
  Namnförtydligande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Bilaga 2. Frågeenkät.  

Enkät – skador och smärttillstånd – styrkelyft 
 

Datum vid ifyllande:…………………………… 

Information – jag har undertecknad samtyckesblanket (ringa in) JA / NEJ  

Ålder……….  Längd……….  Vikt……….

  Kön………. 

1. Hur lång erfarenhet har du av att träna styrkelyft (knäböj, bänkpress och marklyft)? 

Antal år……………………………. 

2. Hur lång erfarenhet har du av att tävla i styrkelyft (knäböj, bänkpress och marklyft)? 

Antal år……………………………. 

3. Har du tävlat något de senaste 2 åren?   JA / NEJ 

4. Tränar du knäböj, marklyft och bänkpress minst 1 gång/vecka?    JA / NEJ 

Om ja, hur många gånger i veckan tränar du? (antal tillfällen) 

Knäböj………  Bänkpress………. 

 Marklyft………. 

5. Hur många timmar i veckan tränar du styrkelyft?................................. 

6. Tränar du för att bli bättre på tävlingsidrotten styrkelyft?  JA / NEJ 

7. Vilka är dina personliga rekord (i kg) i knäböj, bänkpress och marklyft på tävling?  
 
Knäböj med bälte...............  Marklyft med bälte…………… 

Bänkpress…………... 

Knäböj utan bälte………….  Marklyft utan bälte……………. 

8. Tränar du något annat än styrkelyft?  JA / NEJ  

Om ja, vad tränar du och hur många dagar samt timmar i veckan tränar du detta?  
(t.ex, innebandy 1 gång, 2 timmar i veckan) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………....... 

9. Tävlar du i någon annan idrott än styrkelyft? JA / NEJ 
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Om ja, vad tävlar du i och hur många tävlingar/matcher har du deltagit på de senaste 12 
månaderna (t.ex, fotboll, 10 matcher eller friidrott, 5 tävlingar)  
 
…………………………………………………………………………………………………

……………………... 

 

10. Har du besvär av skada/smärttillstånd som hämmar dig i din styrkelyftsträning just 
nu? (ringa in svar)   JA / NEJ 
 
Om ja, markera på bilden vilket/vilka område/områden smärtan upplevs. 
 

 
 
Om ja, vilket är ditt huvudbesvär? Ex. smärta i ljumsken. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………....... 

Och, när påverkas du av dina besvär? Ex, vid hög belastning (t ex knäböj) och/eller vid låg 
belastning (ex plocka ur diskmaskinen). 
 

…………………………………………………………………………………………………

……………………... 

Och, hur skulle du själv säga att besvären uppstod? Ex, i samband med träning av knäböj, 
eller på fritiden, eller jag halkade förra vintern etc. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….. 
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11. Har du under de senaste 12 månaderna varit borta/avstått träningstillfällen på 

grund av skada/smärta? JA / NEJ / Vet inte  

 

Om ja, markera på bilden i vilket/vilka område/områden smärtan upplevdes. 

 
 

12. Har du under de senaste 12 månaderna varit borta/avstått från tävling på grund av 

skada/smärta?  JA / NEJ / Vet inte 

 

13. Har du några andra sjukdomar? 

(vad)……………………………………………………………….. 

 

14. Har du någon specifik person som hjälper dig med eventuella skador/smärttillstånd 

(minst 1 gång/månad)?  JA / NEJ 

 

Om JA, ange profession (ex, läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, 

massageterapeut osv)……………………………………………………………………. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Testprotokoll.   

Testprotokoll JEMS 
 

Namn: ………………………………………….. 
Födelsedatum:……………………………… 
Testdatum:…………………………………… 
 
1. 
Sittande test av 
hamstrings 

H V 

Ryggradspositionen 
förloras 

3 3 

Knät sträcks inte fullt ut 2 2 

Totalt:   

  
2. 
Statiskt utfallssteg Höger ben fram Vänster ben fram 
Knät faller inåt 3   

Bäckenet lutar i 
sidled 

3   

Höften rör sig 
bakåt (krökning i 
ländryggen blir 
djupare) 

3   

Bålen lutar i sidled 3   
Den ena armen 
sjunker längre ner 
än den andra 

3   

Spänt 
ansiktsuttryck 

1   

Stel främre fot 1   

Totalt:     
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3. 
Stående knälyft Höger knä lyfts Vänster knä lyfts 
Höften dras 
uppåt/bålen 
förkortas på den 
lyftande sidan 

3   

Höften på 
stödjebenet rör sig i 
sidled 

3   

Den ena armen 
sjunker längre ner 
än den andra 

2   

Bålen lutar i sidled 3   
Benet lyfts inte rakt 2   
Extension i 
ryggraden 

3   

Flexion i ryggraden 3   
Spänt 
ansiktsuttryck 

1   

Stel fot. 1   
Totalt:    

 
 
4. 
Sittande knälyft Höger knä lyfts Vänster knä lyfts 
Höften dras 
uppåt/bålen 
förkortas på den 
lyftande sidan 

3   

Bäckenet rör sig i 
sidled 

3   

Den ena armen 
sjunker längre ner 
än den andra 

3   

Bålen lutar i sidled 3   
Benet lyfts inte rakt 3   
Spänt 
ansiktsuttryck 

1   

Stel fot. 1   
Totalt:    
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5. 
Natural squat 

Låret kommer inte ner i ett horisontellt läge 3 

Knäna och fotlederna faller inåt eller utåt 3 

Bålen lutar framåt i alltför kraftig vinkel 3 

Bålen böjs framåt eller bakåt 3 

Bäckenet är inte positionerat mitt emellan benen 3 

Balanspunkten är i hälarna 3 

Spänt ansiktsuttryck 1 

Totalt:  

 
6. 
Vindrutetorkaren 

Fas 1: Rörelse i ledhuvudet under fas 1 3 

Fas 1: Ingen rörelse sker i ledhuvudet under fas 1 0 

Fas 2: Rörelse sker i ledhuvudet / FP når ej 70 grader (kan röra golvet 
med fingertopparna)  

3 

Fas 2: Ingen rörelse sker i ledhuvudet under fas 2 samt att FP når 70 
grader (kan röra golvet med fingertopparna)  

0 

Totalt:  

 
 
Sammanlagd poäng:………………………….. 
Maxpoäng:  

 

 

 


