
	
	

 
Abstrakt	
Bakgrund:	Upprepade rörelser och hållning i dagliga aktiviteter, arbete eller idrott kan 
påverka det neuromuskuloskeletala systemet. Upprepade förändringar av hållning och rörelser 
kan ge upphov till lokaliserad stress på vävnaden. Inom tennis är axelleden väl studerad. I 
litteraturen ses adaptiva förändringar av axelrörlighet hos tennisspelare och andra 
kastidrottare. Bålens rörlighet och förhållandet mellan bål- och axelrörlighet är ej studerad. 	
Syfte:	Syftet med studien var att undersöka bålrotation, glenohumeralledsrotation och 
korrelation mellan bålrotation och glenohumeralledsrotation hos elitspelande tennisjuniorer 
16-19 år samt att identifiera eventuella idrottsspecifika adaptationer avseende bålrotation och 
glenohumeralledsrotation. 
Metod:	Passiv	rotationsrörlighet	i	glenohumeralleden	mättes	med	en	clinometer	på	en	
smartphone	samt	aktiv	bålrotation	i	sittande	med	en	goniometer	placerad	vid	T2.	
Deltagarna	var	32	tennisjuniorer	och	kontrollgruppen	bestod	av	30	fotbollsjuniorer	i	
ålder	16-19	år.	Deskriptiv	statistik	för	inåt-	utåtrotation	och	bålrotation	presenterades.	
Skillnader	mellan	tennis	och	kontrollgrupp	analyserades.	Korrelation	mellan	bålrotation	
och		inåt-	samt	utåtrotation	analyserades.	
Resultat:	Bålrotation mot icke dominant sida var lägre hos tennisspelarna jämfört med 
fotbollsspelarna. Ingen tydlig korrelation kunde ses mellan rotationsrörlighet i axeln och 
bålrotation. Tennisspelarna hade sämre inåtrotation och total rotationsrörlighet (TROM) i 
glenohumeralleden i dominant arm jämfört med fotbollsspelarna, dessutom minskar deras 
inåtrotation och TROM med stigande ålder.	
Konklusion:	Det	föreligger	antydningar	till	adaptiva	förändringar	hos	tennisspelare	
med	minskad	bålrotation	åt	icke	dominant	sida	samt	nedsatt	inåtrotation	på	dominant	
axel.	
Nyckelord:	axel,	bål,	rörlighet,	tennis.	
  



	
	

Abstract	
Background:	Repeated	movements	and	sustained	postures	in	daily	activity,	work	and	in	
sports	can	influence	the	neuromusculoskeletal	system.	Repeated	changes	in	posture	and	
movement	might	cause	local	stress	in	the	tissue.	Adaptive	effects	in	the	mobility	of	the	
shoulder	in	tennis	players	and	other	overhead	athletes	are	well	documented	in	the	
literature.	Research	of	trunk	mobility	and	its	effect	on	the	shoulder	is	limited.		
Aim:	The	aim	of	this	study	was	to	investigate	trunk	rotation,	glenohumeral	rotation	and	
the	correlation	between	trunk	rotation	and	glenohumeral	rotation	in	elite	junior	tennis	
players	16-19	years	old.	Secondly,	to	identify	athletic	adaptations	in	trunk	rotation	and	
glenohumeral	rotation	in	elite	junior	tennis	players.	
Methods:	Range	of	motion	in	the	glenohumeral	joint	for	internal	and	external	rotation	
was	measured	with	a	clinometer	on	a	smartphone.	Range	of	motion	for	trunk	rotation	
was	measured	with	seated	rotation	test	with	a	goniometer	placed	at	T2.	The	participants	
were	32	elite	junior	tennis	players	and	the	control	group	was	30	elite	junior	soccer	
players	aged	16-19	years	old.	Descriptive	statistics	for	range	of	motion	in	shoulder	and	
trunk	rotation	was	presented.	Differences	between	tennis	players	and	control	group	
were	analyzed.	Correlation	between	trunk	rotation	and	internal	and	external	rotation	
was	analyzed.	
Results:	Trunk	rotation	to	the	non	dominant	side	had	lower	scores	in	tennis	players	
than	in	soccer	players.	No	obvious	correlation	was	detected	between	shoulder	rotation	
and	trunk	rotation.		
Tennis	players	had	less	internal	rotation	and	total	rotation	range	of	motion	(TROM)	in	
their	dominant	arm	compared	to	the	control	group.		This	reduction	in	internal	rotation	
and	TROM	increased	with	age.	
Conclusion:	There	are	some	indications	for	adaptive	changes	in	tennis	players	with	
reduced	trunk	rotation	to	the	non	dominant	side	and	reduced	internal	rotation	in	the	
dominant	shoulder.	
Key	words:	shoulder,	trunk,	mobility,	tennis	
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1. Bakgrund 
	

1.1	Adaptation	av	upprepade	rörelser	och	hållning	

Det finns teorier om att kroppen anpassar sig efter hur vi rör oss. Upprepade rörelser och 

hållning i dagliga aktiviteter, arbete eller idrott kan påverka muskuloskeletal- och nervvävnad 

(1). Upprepade förändringar av hållning och rörelser kan ge upphov till lokaliserad stress på 

vävnaden (2). Det finns teorier om att det skapas microtrauma vid upprepade felaktiga 

rörelser och att det med tiden kan orsaka macrotrauma och smärta (1). 

Inom idrotten ställs olika fysiska krav på kroppen beroende på vilken idrott som utövas. Med 

tiden så anpassar sig kroppen efter den idrott den utövar. Vissa adaptationer är nödvändiga 

men andra kan vara negativa och öka risken för skador (3-5). Hos tennisspelare har 

förändringar i axelrörlighet beskrivits i litteraturen (6-9). Både hos vuxna och juniorer ses en 

minskad inåtrotation och en minskad total rotationsförmåga (inåt- och utåtrotation) på 

dominant arm jämfört med icke dominant arm (6-9).  Denna rörlighetsnedsättning i den 

dominanta armen visade sig i Kibler et als studie öka med stigande ålder samt med antal år 

spelade i turneringsspel (10). Om skillnaden mellan inåtrotation mellan sidorna överskrider 

18 -20 grader definieras det som glenohumeral internal rotation deficit (GIRD). Om 

skillnaden mellan total rotationsförmåga mellan sidorna överskrider 5 grader definieras det 

som total rotational range of motion deficit (TROMD) (11).  GIRD och TROMD anses öka 

risken för skulderskada (11-13).  De flesta akuta skador inom tennisen sker i nedre extremitet, 

medan de flesta kroniska skador främst är lokaliserade till övre extremitet (14). Detta skulle 

kunna tyda på att övre extremitet främst drabbas av skador med överansträngningskaraktär 

och att belastning på vävnaden över tid bidrar till skadorna.	

	

1.2	Rörlighet	axel	och	bål	

1.2.1	Glenohumeral	rörlighet	
Olika leder och rörlighetsriktningar begränsas av olika faktorer.  Rotationsrörligheten i axeln 

vid 90 graders abduktion kan begränsas av kapseln, ligament, myofaschiella strukturer och 

förändrad translation av humerus (15).  Vid stram kapsel ses oftast först en begränsning i 

utåtrotation innan övriga rörelseriktningar påverkas. Om det finns en nedsatt posterior 

tranlsation av caput glenoidale så begränsas utåtrotationen genom att det blir en spänning i 

anteriora delen av kapseln (15). Vid utåtrotation sträcks alla delar av lig.glenohumerale (16). 

Inåtrotation i axeln jämfört med utåtrotation i axeln begränsas vanligare av myofaschiella 
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faktorer. Då ses ofta en överaktivitet/dominans och förkortning i axelns utåtrotatorer 

(infraspinatus, teres minor och bakre deltoideus). Myofaschiella strukturer som kan begränsa 

utåtrotation med armen abducerad i 90 grader är pectoralis major och latissimus dorsi (15). 	

Axelleden är en rörlig led på bekostnad av stabiliteten, scapula är basen för de muskler som 

styr den glenohumerala leden. Scapulas position och därmed orienteringen på fossa glenoidale 

är av betydelse för axelledens funktion (15). Muskelstyvhet är nödvändig i den 

scapulothorakala och glenohumerala leden för att förbättra stabiliteten (15), måttlig 

muskelkontraktion kan signifikant öka den glenohumerala ledstyvheten och stabiliteten (17). 	

	

1.2.2	Bålrotation	
Rotationen i ryggraden ser olika ut i olika delar. Rotationen i ryggraden är relativt begränsad i 

lumbalen utifrån hur facettlederna är ställda. Rotationen är större i thorakalen än i lumbalen 

men begränsas av bröstkorgen (16). Den segmentella rörligheten i thorakalen rapporteras vara 

störst i T1/T2, ca 7 grader i båda riktningarna och sjunker till 5 grader i mellersta thorakalen 

och 2-3 grader i nedre thorakalen (18). Thorakalrotation och lateralflexion kan öka om 

rörelserna kombineras. Rotation och sidoböjning åt samma håll i kombination med 

viloposition eller flexion ökar rörelseutslaget. I extension kombineras rotation och 

sidoböjning åt motsatt håll för maximalt rörelseutslag (19). Anatomiska variationer på detta 

kan förekomma (18).	

Armelevation kräver rörlighet i thorakalen, vid abduktion och flexion 120-180 grader sker 

rörelser i den scapulothorakala leden kombinerat med lateralflexion åt motsatt håll i 

thorakalen (16). Axelns rörlighet i ytterläget är alltså beroende av bålens rörlighet. Vid 

mätning av bålrotation är det svårt att isolera det till endast thorakalen, lumbalen kommer 

också att bidra till rotationen.	

	

Det finns få studier där rörlighet i thorakalen undersökts hos kastidrottare. En studie gjord på 

basebollspelare undersökte den thorakolumbala rotationen hos ”pitchers” och ”position 

players” och fann att ”pitchers” jämfört med ”position players” hade signifikant mer rotation 

mot icke dominant arm , dvs bort från kastarmen. De hade även en signifikant sidoskillnad 

mellan rotation mot den icke dominanta och dominanta armen. Detta sågs ej hos ”position 

players” (20). Detta kan tyda på en adaptiv förändring hos ”pitchers” jämfört med ”position 

players” 
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1.3	Relation	bål	och	axel	

Det är även få studier som studerat relation mellan axel och bål. Relationen mellan bålrotation 

och skadehistorik i axeln har studerats hos softballspelare där nedsatt bålrotation framåt (bort 

från dominant arm/mot icke dominant arm) var associerad med skadehistorik i skuldra och 

armbåge (21). Denna studie hade dock en del kvalitativa brister (22). 

	
Det finns teorier om hur intilliggande leder kan påverka varandra. Sahrmann beskriver hur 

stelhet i intilliggande leder kan påverka varandra avseende rörlighet och rörelsemönster. När 

ökad stelhet begränsar rörelse i en led måste begränsningen tas ut någon annanstans i 

rörelsesystemet för att bibehålla en normal funktion (1). Relativt mer flexibla strukturer 

kompenserar för relativt stela strukturer vilket kan skapa en riktningsspecifik stress av 

vävnaden (23). Om det finns styvhet i vissa muskler kommer de att begränsa rörligheten i 

leden. Med styvhet menas ökat motstånd i muskeln (1,15). 

Timingen mellan bål och axelrörelse i samband med kaströrelser är också en annan faktor 

som kan påverka krafterna och belastningarna på axeln (24). 

	

1.4	Kinetisk	kedja	vid	tennisspel	

Tennis är en krävande sport där serven ställer höga krav på båda styrka, koordination och 

rörlighet i skuldran för att kunna skapa en hög bollhastighet (25,26). Det ställs stora krav på 

axelleden med stora rörelseutslag i glenohumeral- och scapulothorakala leden men det ställs 

även höga krav på övriga delar av den kinetiska kedjan vid tennisspel (25,27,28). 

Tennisserven och kaströrelser består av en koordinerad sekvens av rörelse av flera olika 

kroppsdelar och positioner som skapar kraft genom hela den kinetiska kedjan (11). Vid serve 

roteras kroppen i ett kopplat mönster där en sammansatt rörelse av bålen i extension, rotation 

och lateralflexion åt motsatt håll  respektive flexion, rotation och lateralflexion åt samma håll 

kombineras (29). Vid en tennisserve roteras bäcken och bål  mot dominant sida ca 40-50 

grader (30). I serven spelar även inåtrotationen i axeln en stor roll där inåtrotatorerna 

accelererar överarmen i en swing innan utåtrotatorer bromsar rörelsen via excentrisk 

kontraktion under ”follow through” fasen (29).  

Vid mer komplexa rörelser som vid en tennisserve är skuldergördeln ej kapabel att ensam 

åstadkomma de krafter som krävs för den höga angulära hastighet som mäts upp i serven (31). 

Dessa krafter måste komma från någon annanstans i den kinetiska kedjan. 

Skuldermuskulaturens funktion är främst att stabilisera och skydda leden och inte att 
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accelerera armen, men skuldrans muskler bidrar givetvis till ytterligare krafter i kaströrelsen. 

Bäcken och ryggrad är den drivande kraften bakom acceleration av extremiteter (31). 

 

Axelns rörelse i tennisserven är även beroende av rörelser i mer distala leder, fot, knä, höft 

och bål (11,25,27). Denna kedja av rörelser har som syfte att skapa maximal kraftutveckling. 

Den kinetiska kedjan har flera funktioner i samband med en kaströrelse: 1) den ska länka ihop 

flera kroppssegment till en funktion, 2) bidra med en stabil bas för armrörelse, 3) maximera 

kraftutveckling från stora muskler i bålen och förflytta kraften till handen, 4) skapa interaktiva 

moment som medför att en distal led kan skapa mer kraft och energi än vad leden kan 

åstadkomma på egen hand, 5) skapa krafter som minskar deccelerationskrafter (11). Hela den 

kinetiska kedjan påverkar kaströrelsen men det är svårt att utvärdera den i sin helhet då den 

består av en dynamisk rörelse av flera segment (11).  

 

1.5	Fysioterapi	och	Ortopedisk	manuell	terapi	

Inom	fysioterapi	och	OMT	försöker	vi	hitta	ett	mönster	och	ett	kliniskt	resonemang	

kring	patientens	besvär.	Rörelser	i	axeln	är	beroende	av	intilliggande	leder.	För	att	

erhålla	full	rörlighet	i	axelleden	måste	det	finnas	rörlighet	i	thorakalen	(16,32).	I	ett	

kliniskt	resonerande	försöker	vi	förstå	vilka	faktorer	som	kan	påverka	det	område	som	

vi	har	symtom	ifrån.	Inom	OMT	är	det	kliniska	resonemanget	grundläggande	där	vi	

genom	rörelseanalys	och	specifika	undersökningsmetoder	gör	bedömningar	för	att	

förstå	helheten	av	en	skada.	Fysioterapi	och	OMT omfattar också hälsopromotion och 

sjukdomsprevention (33). Det	kan	därför	vara	nödvändigt	att	se	om	det	finns	vissa	

faktorer	som	predisponerar	för	skador.	Dessa	faktorer	kan	behöva	kartläggas	först	hos	

en	population	för	att	få	fram	en	norm	för	just	den	populationen.	På	så	sätt	går	det	att	se	

om	personer	avviker	från	normen	och	då	i	förlängningen	se	om	dessa	faktorer	

predisponerar	för	skador.		

 

 

Det finns många studier som undersökt rörligheten i glenohumeralleden (gh-leden) (6-9),  

merparten av studierna har inte  jämfört glenohumeralleden med en kontrollgrupp som ej 

utövar ”overhead”- idrott utan främst jämfört med den icke dominanta armen eller en annan 

grupp av ”overhead” idrottare.  Det finns även en del som tittat på höftrörlighet (34-36). Ingen 

studie så vitt jag vet har undersökt range of motion (ROM) i bålrotation eller korrelationen 
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mellan axel och bålrotation hos tennisspelare. Studier har visat att nedsatt inåtrotation i 

glenohumeralleden medför ökad risk för skada (11-13). Flera studier har även visat att axelns 

rörelse i tennisserven är beroende av rörelser i mer distala leder, fot, knä, höft och bål 

(11,25,27,28). För att fördjupa kunskapen om bålens roll och dess påverkan på eventuella 

skador i axel och/eller bål behövs först normativa värden för bålrotation, vilket saknas i 

litteraturen. Dessutom som en pusselbit i den kinetiska kedjan är det intressent att veta hur 

rörligheten avseende bålrotation ser ut och om det finns någon korrelation mellan ROM i 

bålrotation och axelrotation samt om det är någon skillnad hos tennisspelare och icke 

”overhead” idrottare. Förekommer det även adaptiva förändringar i rörlighet avseende 

bålrotation som det gör i axelleden hos elitspelande tennisjuniorer?  I denna studie studeras 

inte bara rörlighet av axelleden och bålen separat utan här görs även ett försök till att se 

korrelation mellan två närliggande områden nämligen axel- och bålrörlighet. Detta kan i 

förlängningen vara värdefull information i framtida studier där axelskador kan studeras i 

relation till bålens rörlighet.	

 

2. Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka bålrotation, glenohumeralledsrotation och korrelation 

mellan bålrotation och glenohumeralledens rotation hos elitspelande tennisjuniorer i åldern 

16-19 år samt att identifiera eventuella idrottsspecifika adaptationer avseende främst 

bålrotation men även glenohumeralledsrotation.  

 

2.1	Frågeställningar	

• Vilken bålrotation har elitspelande tennisjuniorer? 

• Finns det en korrelation mellan bålrotation och glenohumeral rotationsrörlighet? 

•  Finns det skillnad i bålrotation  och  glenohumeral rotationsrörlighet mellan 

elitspelande tennisjuniorer i jämförelse med en kontrollgrupp ?	
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3. Metod 

3.1	Design	

Designen på studien är en tvärsnittsstudie, icke randomiserad och av explorativ karaktär. 

 

3.2	Deltagare	

Undersökningsgrupp: Elitspelande tennisjuniorer ålder 16-19, gymnasieålder. 

Kontrollgrupp: Elitspelande fotbollsjuniorer ålder 16-19 som tränar minst 10 timmar/vecka 

men ej utövar idrott som innefattar moment ovan axelhöjd.  

Deltagarna delades in i två åldersgrupper 16-17 år och 18-19 år för att kunna se om 

förändringar i rörlighet skiljer sig med ökad ålder vilket skulle kunna vara ett tecken på 

adaptiva förändringar över tid.  Totalt ingick 62 deltagare i studien varav 32 tennisspelare och 

30 fotbollsspelare. Av tennisspelarna var 17 flickor och 15 pojkar och av fotbollspelarna 13 

flickor och 17 pojkar. I tabell 1 anges hur deltagarna var fördelade i åldersgrupper mellan 

respektive idrott och kön. Tennisspelarna tränade i snitt 17 timmar/vecka och fotbollsspelarna 

13 timmar/vecka. 

 
Tabell	1.	Fördelning	av	deltagare	mellan	idrott,	åldersgrupp	och	kön.	

Åldersgrupp	 16-17	år	 18-19	år	 Total	
Kön	 flicka	 pojke	 flicka	 pojke	 		
Tennis	 9	 7	 8	 8	 32	
Fotboll	 8	 8	 5	 9	 30	
 

 

Tennisspelarna kontaktades via två riksidrottsgymnasier i tennis. För att öka antalet 

tennisspelare då deltagarna var ojämna mellan åldersgrupperna kontaktades även en skola 

med nationellt idrottsutbildning (NIU) med tennis som inriktning. 

Kontrollgruppen rekryterades via fotbollsgymnasier med NIU intag samt via svenska 

fotbollsförbundet. Deltagarna ansågs ha ungefär samma fysiska bakgrund, dvs elittränande 

juniorer då de är antagna på idrottsgymnasier.  

 

Initialt kontaktades rektorer och träningsansvarig/kontaktperson från tennis- respektive 

fotbollsgymnasierna för både muntlig och skriftlig information. Därefter skickades skriftlig 

information till tennis-/fotbollsspelarna med information om studien, bilaga 1, och informerat 
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samtycke, bilaga 2, samt ett kort frågeformulär, bilaga 3, där inklusions-och 

exklusionskriterier fastställdes. Till de deltagare som var under 18 år skickades även ett 

informationsbrev till föräldrarna, se bilaga 4. 

 

Inklusionskriterier: 

- Ålder: 16-19 år. 

- Minst 10 timmars tennisträning/vecka på tävlingsnivå/elitnivå för interventionsgruppen. 

- Minst 10 timmars fotbollsträning/vecka på tävlingsnivå/elitnivå för kontrollgruppen. 

 

Exklusionskriterier: 

 För båda grupperna:  

- Historia av kirurgi, fraktur, luxation av axlarna. 

- Påtaglig skolios. 

 Dessutom för kontrollgrupp:  

- Ej utöva omfattande träning för övre extremitet. 

 

3.3	Procedur/Datainsamling	

	
Innan testerna genomfördes gjordes en standardiserad uppvärmning där deltagarna fick rotera 

armarna 20 gånger framåt, 20 gånger bakåt, göra 20 bålrotationer i sittande samt 15 

utåtrotationer i axlarna med gummiband. 

Inåt och utåtrotation mättes i glenohumeralleden enligt nedan: 

Passiv inåtrotation och utåtrotation i glenohumeralleden mättes i ryggliggande med axeln 

abducerad till 90 grader, se fig 1a och fig 1b. Överarmen placerades i 

horisontalläge/frontalplanet, handdukar placerades under humerus för att uppnå 

horisontalläge. Vid mätning palperades processus coracoideus med undersökarens tumme och 

spina scpaula med övriga fingrar, scapulas rörelse kontrollerades på detta sätt via palpation 

(9,12,13).  Inget övertryck applicerades vid uttag av passiv rörlighet. Mätningarna gjordes två 

gånger i varje riktning och utifrån detta räknades ett medelvärde ut. Vinkeln mättes via 

applikationen Clinometer i en smartphone som placerades längs underarmen. Denna 

applikation är validitetstestad för mätning av rörlighet i axeln (37). En person tog ut 

rörligheten med hjälp av palpationsfinger på processus coracoideus, en andra person läste av 

värdet på smartphonens applikation Clinometer. Referenspunkter för mätning med 
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Clinometern var olecranon och processus styloideus ulna. Detta undersökningsprotokoll av 

inåt- och utåtrotation har används vid tidigare studier med god reliabilitet (Inåtrotation: 

interclass correlation coefficient (ICC)= 0,93, standard errors of measurement (SEM) = 1,6°; 

Utåtrotation: ICC= 0,8, SEM= 4°) (12). 

	
Figur	1a.	Mätning	av	inåtrotation	i	axelleden.	
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Figur	1b.	Mätning	av	utåtrotation	i	axelleden.	

 

 

 

Mätning av bålrotation/thorakal rotation: 

Seated Rotation test, se fig 2a och fig 2b, användes för mätning av thorakal/bålrotation 

(38,39). Deltagaren satt med knä och höfter flekterade till 90 grader och en boll mellan knäna, 

för att minimera rörelse i nedre extremitet vid bålrotation. Försökspersonen höll i en pinne 

placerad över bröstet och armarna i kors över pinnen. En goniometer placerades parallellt med 

golvet och mellan T1 och T2s spinos, den fasta delen på goniometern parallellt med 

startpositionen. Deltagaren instruerades att fortsätta titta framåt samtidigt som de roterade till 

en sida. Undersökaren följde rörelsen med den rörliga armen på goniometern. En person 

utförde mätningarna medan en till testare övervakade tekniken för att minimera 

kompensatoriska rörelser, denna person läste också av mätvärdet för att blinda undersökaren 

från mätvärdet. Rotationen mättes 3 gånger åt vänster respektive höger, ett medelvärde av 

dessa tre mätningar användes till analysen (38,39). Detta test anses ha en god reliabilitet med 

en within session intertester reliabilitet på ICC 0,87 SEM 1,72-1,82 Minimal detectable 

change (MDC) 4,77-5,05 grader (39). Within-day intertester reliabilitet ICC 0,87-0,91 SEM 

1,12-1,72 MDC 3.10-4,83 (39). Validiteten för thorakal rotation är ej fastställd och det går ej 

att säkerställa att rörelsen är isolerad till thorakalen med hjälp av detta test (39). 
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Figur	2a.	Seated	rotation	test 

	
Figur	2b.	Mätning	med	goniometer	vid	Seated	
rotation	test.

	

3.4	Analys	av	data	

	
Alla variabler presenteras med hjälp av deskriptiv statistik, medelvärde, standardavvikelse 

och antal för kvantitativa variabler. 

 

Pearsons korrelationstest användes för att räkna ut korrelationen mellan bålrotation mot 

dominant arm och dominant utåtrotation. Bålrotation mot icke dominant arm korrelerades 

med dominant inåtrotation. Pearsons r-värde och signifikansnivå räknades ut på dessa 

variabler uppdelade på idrott, kön och ålder. Variablerna är approximativt normalfördelade 

och därmed användes ett parametriskt test för beräkning av korrelation. 

 

Approximativt normalfördelade variabler analyserades med univariate med hjälp av t-test. 

Vidare analyserades data med hjälp av variansanalys för att se vilka andra faktorer som 

eventuellt påverkade resultatet och eventuellt interagerade med idrott. Dessa var 
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åldersgrupper (2 stycken) och kön. Variansanalysen modellerades med tre fixa faktorer, idrott, 

kön och ålder. I analysen testades även tvåvägsinteraktionseffekten mellan idrott x kön och 

idrott x åldersgrupp för att testa om det var lika stor skillnad mellan idrotter oavsett kön och 

åldersgrupp. Alla tester var två-sidiga och för signifikansnivån 0,05. IBM SPSS version 23 

användes för att analysera data. 

 

3.5	Etik	

Studien följer riktlinjer från Helsingforsdeklarationen (40). Deltagarna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan att behöva ange orsak. 

Vidare informerades deltagarna att deras personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt 

och att resultatet kommer att presenteras på gruppnivå och ej kunna härledas till respektive 

försöksperson, se informationsbrev bilaga 1. Rörlighetsmätningarna innebär liten risk för 

fysisk skada, smärta eller obehag. Det finns en liten risk för obehag i axelleden vid mätning 

av utåtrotation ifall deltagarna är överrörliga samt eventuellt risk obehag vid inåtrotation om 

de har impingementrelaterade symtom. Dock gjordes inga tester i snabb hastighet, så 

deltagarna hann informera om det uppstod obehag. Dessutom lades inget övertryck vid uttag 

av rörlighet. 

Deltagarna var mellan 16-19 år vilket innebär att alla inte är vuxna och myndiga. Även om 

deltagarna inte är myndiga bedöms personer mellan 16-19 år kunna ta ställning till vad de 

svarar ja till. Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har godkänt studien med diarienr: 

DNR 2015-471-31M. 
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4. Resultat 

4.1	Bålrotation	hos	elitspelande	tennisjuniorer	och	kontrollgrupp.	

Tennisspelarna	hade	lägre	värden	i	bålrotation	jämfört	med	fotbollsspelarna	och	en	

mindre	sidoskillnad	i	bålrotation.	Den	största	skillnaden	mellan	grupperna	var	

bålrotation	mot	icke	dominant	sida	med	en	gruppskillnad	på	4,7°.	

Ingen	signifikant	skillnad	avseende	bålrotation	mot	dominant	arm	kunde	ses	mellan	

grupperna	(p=0,223).	Däremot	fanns	det	en	signifikant	skillnad	(p=	0,03)	vid	bålrotation	

mot	icke	dominant	arm,	se	tabell	2.	Vid	korrigering	för	andra	faktorer	sågs	ingen	

signifikant	skillnad	avseende	kön	och	ålder.	Det	var	heller	ingen	signifikant	skillnad	

mellan	dominant	och	icke	dominant	bålrotation	inom	varje	grupp,	tennis	hade	p=0,43	

och	fotboll	0,14.		
 

Tabell	2	Medelvärde	och	standarddeviation	för	bålrotation	mätt	i	grader	hos	tennisspelare	och	
fotbollsspelare.	D	=dominant,	ID=	icke	dominant. Skillnad mellan grupperna redovisas med p-värde. 

	
Tennis	 Fotboll	 p-värde	

	
(n=32)	 (n=30)	

	Bålrotation	mot	dominant	sida	 72,1	±	7,1	 74,7	±	9,9	 0,22	

Bålrotation	mot	icke	dominant	sida	 73,5	±	8,1	 78,2	±	8,6	 0,03*	

Differens	ID	och	D	bålrotation	 1,5	 3,5	

	 

 

När	värdena	delas	upp	i	åldersgrupper	16-17	år	respektive	18-19	år	ses	hos	

tennisspelarna	en	viss	minskning	i	bålrotation	åt	båda	hållen	med	stigande	ålder	och	en	

viss	ökning	av	sidodifferens	mellan	icke	dominant	och	dominant	bålrotation.	Hos	

fotbollsspelarana	ses	en	större	sidodifferens	i	bålrotation	vid	16-17	än	18-19	år,	se	

tabell	3.	Vid	korrigering	för	andra	faktorer	sågs	ingen	signifikant	skillnad	avseende	kön	

och	ålder.	Dessa	skillnader	som	beskrivs	ovan	är	alltså	ej	signifikanta.	
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Tabell	3	Medelvärde	och	Standarddeviation	för	bålrotation	mätt	i	grader	hos	tennisspelare	och	
fotbollsspelare	uppdelat	i	åldersgrupper.	D=dominant,	ID=icke	dominant.	

	
Tennis	 Fotboll	

	
16-17	år	 18-19	år	 16-17	år	 18-19	år	

	
(n=16)	 (n=16)	 (n=16)	 (n=14)	

Bålrotation	mot	dominant	arm	 73,9±6,6	 70,1	±	7,2	 73,4	±	10,1	 76,1	±	9,9	

Bålrotation	mot	icke	dominant	arm	 74,1±7,1	 72,8	±	9,2	 78,7	±	9,3	 77,6	±	7,9	

Differens	ID	och	D	bålrotation	 0,2	 2,7	 5,3	 1,5	
	

 

4.2	Korrelation	mellan	bålrotation	och	glenohumeral	rotationsrörlighet	

Bålrotation mot dominant arm och utåtrotation i dominant axel 

Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan utåtrotation i dominant axel och bålrotation 

mot dominant arm för både tennis- och fotbollsspelarna. Korrelationen anses vara låg med ett 

r-värde på 0,464 för tennisspelarna respektive 0,432 för fotbollsspelarna. Med en positiv 

korrelation menas att högre värden för utåtrotation ger högre värden för bålrotation. 

Determinationskoefficienten var 0,2 vilket innebär att 20% av variationen inom utåtrotation i 

axeln står bålrotationen för. De resterande 80% av variationen av värdet kan förklaras av 

andra faktorer. Då vi har mätt rörlighet i olika leder förväntas fler faktorer påverka värdet och 

därmed förväntas en låg determinationskoefficient. Om idrottsgrupperna subgrupperades 

avseende ålder och kön fanns en signifikant positiv korrelation för tennisspelare i ålder 18-19 

med ett r-värde på 0,50 samt för tennisspelande pojkar r-värde 0,52, se tabell 4. Dessa r-

värden faller inom ramen för moderat korrelation. Determinationskoefficienten blir i detta fall 

0,25 respektive 0,27.  Trots en signifikant korrelation mellan utåtrotation i dominant axel och 

bålrotation mot dominant arm var r-värdena inom låg till moderat korrelation. När värdena 

plottas på en scatterplot är det svårt att se något tydligt samband mellan utåtrotation på 

bålrotation mot dominant arm och utåtrotation i dominant axel, se fig 3.	
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Tabell	4.	Korrelation	mellan	dominant	bålrotation	och	dominant	utåtrotation	i	glenohumeralleden	avseende	
idrott,	ålder	och	kön.	

 

	 	
Tennis	 Fotboll	

			 		 r-värde	 sig/p-värde	 r-värde	 sig/p-värde	 		
idrott	 		 0,464*	 0,008	 0,432*	 0,017	 		

	 	
		 		

	 	 	åldersgrupp	 16-17	 0,377	 0,15	 0,462	 0,072	
	

	
18-19	 0,502*	 0,047	 0,45	 0,107	

	
	 	

		 		
	 	 	kön	 flicka	 0,451	 0,069	 0,313	 0,297	

	
	

pojke	 0,520*	 0,047	 0,463	 0,061	
	

	 	
		 		

	 	 	signifikant värde p< 0.05 

 

 

 

	
Figur	3.		Scatterplot,	korrelation	mellan	dominant	bålrotation	och	dominant	utåtrotation	med	
regressionslinje	och	determinationskoefficent	R2.	D=dominant. 
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Bålrotation mot icke dominant arm och inåtrotation i dominant axel 

Ingen signifikant korrelation kunde ses mellan Icke dominant bålrotation och Dominant 

inåtrotation för idrott, kön eller ålder. Detta innebär att r-värdet anses kunna bero på ren 

slump. Det fanns alltså ingen korrelation mellan dessa två värden. 

 

4.3	Glenohumeral	rotationsrörlighet	hos	elitspelande	tennisjuniorer	och	kontroll.	

Vid inåtrotation på dominant axel ses en signifikant skillnad, p=0,001, mellan tennisspelare 

och kontrollgrupp, där tennisspelarna har mindre inåtrotation. Vid korrigering av andra 

faktorer fanns en interaktion mellan åldersgrupperna hos tennisspelare där åldersgrupp 18-19 

år har mindre inåtrotation än 16-17 år (p=0,005 ). Det fanns även en interaktionseffekt mellan 

könen i tennisgruppen med p=0,014 där pojkarna hade mindre rörlighet än flickorna. 

 TROM på dominant axel visade signifikanta skillnader mellan tennis- och fotbollsspelarna 

med p= 0,002, där tennisspelarna hade mindre TROM. Det fanns även en interaktion mellan 

åldersgrupperna avseende dominant TROM i tennisgruppen med p=0,03, men endast en 

tendens till skillnad mellan könen p=0,074. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

Dominant utåtrotation eller Icke Dominant inåt- och utåtrotation och Icke Dominant TROM 

mellan idrottsgrupperna. Se tabell 5 och figur 4-6.. 

 
Tabell	5.	Rotationsrörlighet	i	glenohumeralleden	hos	tennis-	och	fotbollsspelare.	Medelvärde	
±standarddeviation	mätt	i	grader.	D=dominant,	ID	=icke	dominant	

	 Tennis	 Fotboll	 p-värde	

	 (n=32)	 (n=30)	 	
D	inåtrotation	 45,4	±	10,6	 53,7	±	6,7	 0,001*	

ID	inåtrotation	 54,2	±	9,2	 57,0	±	6,6	 0.178	

D	utåtrotation	 93	±	11,7	 98,6	±	15,8	 0,114	

ID	utåtrotation	 92,4	±	9,9	 94,2	±	13,6	 0,552	

D	TROM	 138,4	±	17,1	 152,3	±	16,7	 0,002*	

ID	TROM	 146,6	±	14,6	 151,2	±	14,5	 0,219	

* signifikant värde p< 0.05 
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Figur	4	Medelvärde	mätt	i	grader	för	inåtrotation	dominant	axel	för	tennis	och	fotbollsspelare	för	två	olika	
åldersgrupper	

	
	

	
Figur	5	Medelvärde	för	inåtrotation	mätt	i	grader	för	tennis	och	fotbollsspelare	uppdelat	i	kön. 
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Figur	6.	Medelvärde	för	TROM	på	dominant	arm	mätt	i	grader	för	tennis	och	fotbollsspelare	för	två	olika	
åldersgrupper.	

 
 

När värdena delas upp i åldersgrupper och kön för glenohumeral rörlighet ses en minskad 

inåtrotation och TROM i dominant arm med stigande ålder hos båda könen i tennisgruppen.  

Dominant och icke dominant utåtrotation är relativt sidlik i tennisgruppen. Hos gruppen med 

fotbollsspelare ses ej en åldersförändring avseende dominant inåtrotation, se tabell 6 och 7. 
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Tabell	6.	Rotationsrörlighet	i	glenohumeralleden	hos	tennisspelare	uppdelad	på	kön	och	åldersgrupp.	
Medelvärde	±	standarddeviation	mätt	i	grader.	

	
Tennis	flickor	 Tennis	pojkar	

	
16-17	år	 18-19	år	 16-17	år	 18-19	år	

	
(n=9)	 (n=8)	 (n=7)	 (n=8)	

D	inåtrotation	 53,2	±	9,8	 45,4	±	6,7	 46,8	±	10,3	 35,6	±	7,8	

D	utåtrotation	 97,5	±	8,5	 90,1	±	12,6	 91,2	±	14,5	 92,2	±	11,9	

ID	inåtrotation	 59,2	±	7,5	 52,5	±	9,3	 52,3	±	11,5	 51,9	±	8	

ID	utåtrotation	 96,2	±	9,7	 91,3	±	11,9	 90,9	±	5,9	 90,4	±	11,4	

D	TROM	 150,7	±	4,4	 135,6	±	16,5	 138	±	15,2	 127,8	±17,2	

ID	TROM	 155,4	±	9,7	 143,8	±	19,2	 143,2	±	15,2	 142,3	±	11,1	

	
	

Tabell	7.	Rotationsrörlighet	i	glenohumeralleden	hos	fotbollsspelare	uppdelad	på	kön	och	åldersgrupp.	
Medelvärde	±	standarddeviation	mätt	i	grader.	

	
Fotboll	flickor	 Fotboll	pojkar	

	
16-17	år	 18-19	år	 16-17	 18-19	

	
(n=8)	 (n=5)	 (n=8)	 (n=9)	

D	inåtrotation	 50	±	5,5	 58,7	±	3,1	 54,2	±8,5	 53,9	±6,3	

D	utåtrotation	 103,8	±	11,2	 111,4	±	22,4	 93	±	8,3	 91,8	±	16,4	

ID	inåtrotation	 59,8	±	3,8	 57,4	±	3,2	 54,9	±8,9	 56,1	±	7,7	

ID	utåtrotation	 99,4	±	8	 104,1	±	15,3	 92,9	±8,6	 85,2	±	15,7	

D	TROM	 153,8		±	11,2	 170,1	±	23	 149,7	±	7,6	 144,1	±	16,6	

ID	TROM	 159,2	±	8,5	 161,5	±	17,3	 148	±	6,1	 138,3	±	14,9	
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5 Diskussion 

5.1	Metod	diskussion	

Mätning av utåt- och inåtrotation valdes att göras passivt enligt protokoll som tidigare använts 

av Cools et al (9). Anledningen till att ett passivt rörelseutslag valdes är att det är svårt att vid 

aktivt uttag isolera och mäta den glenohumerala rörligheten utan att scapula följer med. Vid 

mätning av inåtrotation palperades processus coracoideus för att känna när scapula följde med 

i rörelsen. Hos vissa individer var detta svårare att känna än hos andra och då behövdes 

rörligheten tas ut flera gånger. Då styvheten i utåtrotatorerna kan begränsa inåtrotationen kan 

det diskuteras hur mycket styvhet i muskulaturen påverkar testvärdet (15).  

 

Mätningen av bål-/thorakalrotation mättes aktivt i sittande med seated rotation test med 

pinnen fram (39). Även om deltagarna sitter med 90 graders flexion i höft och knä samt har en 

boll mellan knäna är det svårt att veta om rörligheten isoleras till bålen och ännu mer osäkert 

att det är thorakalen som mäts. Då validiteten för mätning av thorakalrotation ej är fastställd 

så valdes rörligheten att kallas för bålrotation istället för thorakalrotation. Även om tonvikten 

låg på att försöka mäta främst thorakal rotation kan ej den lumbala komponenten tas bort i 

rörelsen. Kompensatoriska mönster kontrollerades i möjligaste mån med fokus på att ha lika 

mycket tyngd på båda sittbensknölarna och att göra en ren rotation och ej lateralflektera 

bålen. Trots detta går det ej att kontrollera detta fullt ut då ingen fixering av höfterna gjordes. 

 

 För att mäta samband mellan bålrotation och axelrotation valdes korrelationsberäkningar 

genom att beräkna Pearsons r och tittar på ett linjärt samband. Det är svårt att veta om detta 

var den bästa statistiska metod att använda då sambandet kanske inte är linjärt. Om grupperna 

varit större hade de eventuellt gått att dela in deltagarna i stel axelrörlighet eller stel 

bålrotation och sett om dessa skiljde sig mot de som hade större rörlighet i axel eller bål. 

 

En stor begränsning i denna studie var att grupperna var relativt små, speciellt när de 

subgrupperades avseende ålder och kön. Vissa extrema värden kan påverka gruppvärdet 

avsevärt i mindre grupper. Då vi valde elitspelande tennisjuniorer så finns det en begränsad 

population att tillgå i Sverige och därmed var det ej möjligt att få till större grupper som hade 

varit nödvändigt för att få någon tyngd bakom resultatet när det delas upp i subgrupper.  
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Deltagarna i de båda grupperna valdes från idrottsgymnasier för att försöka få personer med 

lika aktivitetsnivå och träningsmängd. Grupperna skiljer sig i träningsmängd i antal 

timmar/vecka där tennisspelarna har en signifikant högre träningsgrad i antal timmar jämfört 

med fotbollsspelare. Det går dock inte att endast titta på antalet timmar då olika idrotter ställer 

olika krav på sina utövare. Tennis är en tekniksport som kräver mycket teknikträning och 

många upprepade slag. Denna träning är kanske ej lika intensiv som annan träning men kräver 

mer tid. Belastningsgraden på dessa timmar måste också tas hänsyn till och i denna studie har 

ingen vidare utredning av detta gjorts. Antagandet har gjorts att båda grupperna tränar på 

ungefär lika nivå trots olika antal träningstimmar. 

 

5.2	Resultat	diskussion	

5.2.1	Bålrotation	
Denna studie visar en signifikant skillnad mellan grupperna avseende bålrotation mot icke 

dominant sida där tennisspelarna har sämre bålrotation mot icke dominant arm jämfört med 

fotbollsspelarna. Tennisspelarna hade en mer liksidig bålrotation medan fotbollsspelarna 

överlag hade en ökad rotation åt icke dominant sida jämfört med dominant sida. Det kan vara 

bra att förstå normativa data för en speciell grupp såsom tennisspelare. Vanliga kliniska 

rörlighetsmätningar utgår från antagandet att patienterna har liksidig rörlighet bilateralt. 

Utifrån denna studie är bålrotation mot icke dominant sida något större än mot dominant sida 

hos kontrollgruppen (elitspelande fotbollsjuniorer), dock var dessa sidoskillnader inom 

gruppen ej signifikanta. 

Det finns få studier där bålrotationen har studerats. Kastare i baseball har i en studie visat sig 

ha ökad rotation mot icke dominant sida men detta gällde ej hos ”position players” (20). I 

denna studie deltog 56 ”pitchers” och 42 ”position players”, deras grupper var större än i vår 

studie där det var 32 tennisspelare och 30 fotbollsspelare. Det är dock svårt att översätta 

studier från baseball rakt över till tennisspelare då rörelsen ser annorlunda ut. Dessa data 

kunde inte upprepas i denna studie. Däremot är det intressent utifrån den studien att det skiljer 

sig mellan olika typer av spelare, vilket skulle kunna vara ett tecken på adaptiva anpassningar 

utifrån upprepade rörelser. 

 

5.2.2	Korrelation	rörlighet	bål	och	axel	
I denna studie fann man signifikanta positiva korrelationsvärden för dominant bålrotation och 

dominant utåtrotation för både tennis- och fotbollsspelarna men r-värdet var ändå relativt lågt 
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med r=0,464 respektive 0,432. Determinatiosnkoefficienten var 0,2, vilket ändå visar att 20 % 

av variationen inom utåtrotationen står bålrotationen för. Detta stämmer överens med 

funktionell anatomi att axeln är beroende av rörlighet i bålen för att få full rörlighet (16). 

Hypotesen om ett samband utifrån teorin om relativ flexibilitet och stiffness mellan 

bålrotation och axel kan därför ej påvisas i denna studie Mätmetoderna som användes i denna 

studie kan vara för grova. Ett positivt r-värde skulle i detta fall innebära att en ökad dominant 

bålrotation ger en ökad dominant utåtrotation vilket är motsatsen till studiens hypotes om 

relativ flexibilitet och stiffness. I denna studie mäts dock endast den angulära rörligheten och 

hänsyn till förändrad translation har ej tagits i denna studie. Resultatet för dominant 

inåtrotation och bålrotation åt icke dominant sida gav ingen signifikant korrelation, 

korrelationen kan då bero på slumpen. Det fanns alltså ingen relation mellan dessa variabler. 

 

5.2.3.	Glenohumeral	rotationsrörlighet	
Denna studie fann en signifikant skillnad mellan grupperna men även mellan åldrarna 

avseende dominant inåtrotation, där tennisspelarna har minskad rörlighet jämfört med 

kontrollgrupp som minskar med ökad ålder.  Det fanns även en interaktionseffekt mellan 

könen för inåtrotation på dominant arm där pojkarna i tennisgruppen hade mindre rörlighet 

jämfört med flickorna. Detta kan eventuellt bero på att killar har större muskler än tjejerna. 

Dessutom fanns en signifikant skillnad i TROM på dominant axel mellan idrottsgrupperna där 

tennisgruppen hade lägre värden än fotbollsgruppen. Förändringen i TROM beror framför allt 

på den nedsatta inåtrotationen och ej pga minskad utåtrotation. Resultaten i denna studie 

stämmer väl överens med tidigare studier, där inåtrotation och total rotation minskade med 

stigande ålder (6-10). Det finns hypoteser om orsakerna till förändringen i inåtrotation hos 

tennisspelare och övriga kastidrottare såsom fibrös vävnadsförändring i bakre kapsel (41) och 

muskulär stiffness i bakre strukturer i axeln (41,42). I litteraturen diskuteras om ökad stiffness 

kring leden är nödvändig för att skydda och skapa ökad stabilitet i glenohumeralleden (8,17). 

Det verkar dock finnas en gräns för hur mycket ökad stiffness som är bra för 

glenohumeralleden då GIRD och TROMD anses öka risken för skador i axeln (11-13). 

 

 

Adaptiva förändringar i bålen är ej lika tydliga som i axeln hos tennisspelarna. Ökad stiffness 

i axeln kan ge ökad stabilitet (8,17). Kan detta även vara fallet i bålrotation att ökad stelhet 
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ger en ökad stabilitet att stå emot stora krafter som bålen utsätts för i samband med 

tennisspel?		

Vidare	studier	skulle	kunna	undersöka	bålrotation	i	andra	populationer	och	i	större	

grupper	för	att	se	om	detta	överensstämmer	med	denna	studie.	Detta	för	att	få	en	

referensram	för	vad	som	är	normala	värden	för	både	en	idrottande	men	även	en	icke	

idrottande	population.	I	framtida	studier	vore	det	intressent	att	se	om	förändring	i	

bålrotation	predisponerar	för	skada	i	övre	extremitet	hos	tennisspelare.		
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6. Slutsats/Konklusion 

Denna	studie	ger	en	indikation	om	normativa	värden	för	bålrotation	hos	elitspelande	
tennisjuniorer	och	visar att bålrotation mot icke dominant sida var lägre hos tennisspelarna 

jämfört med fotbollsspelarna. En positiv korrelation kunde ses mellan utåtrotation  i axeln och 

bålrotation mot dominant sida där 20% av variationen inom axelns utåtrotation kan förklaras 

av bålrotationen.   

Tennisspelarna hade signifikant lägre inåtrotation och total rotationsrörlighet (TROM) i 

glenohumeralleden i dominant arm jämfört med kontrollgrupp, dessutom minskar deras 

inåtrotation och TROM med stigande ålder. Det fanns även en könsskillnad i dominant 

inåtrotation hos tennisspelarna, där pojkarna har mindre rörlighet än flickorna. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Vill du delta i en studie gällande styrkemätning i axeln och rörlighetsmätning av axel 
och bål? 

Syftet med denna studie är att kartlägga rörelseomfång och styrka i axlarna samt rörlighet av 
bål och axlar hos elitspelande tennisungdomar och jämföra med fotbollsungdomar.  

Studien är uppdelad i två steg: 
1. Först får Du fylla i ett kort frågeformulär för att avgöra om Du uppfyller de kriterier 

som krävs för att kunna delta i studien. 
Du ska vara i åldern 16-19 år och träna minst 3 timmar/vecka. Du får inte ha opererats 
eller haft frakturer i nacke eller axlar eller haft en axel ur led. Om Du har haft smärta i 
axel eller nacke som medfört minskad träningstid de senaste 3 månaderna kommer 
rörlighetsmätningarna att kunna göras men ej styrkemätningarna. 

2. Om Du uppfyller urvalskriterierna kommer vi att mäta ditt rörelseomfång i bål och 
axelleder samt mäta din styrka i fem olika positioner på höger och vänster arm. Hela 
proceduren tar ca 30 minuter. 

 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst, utan att ange någon anledning, avbryta 
Ditt deltagande i studien. Du som deltagare i studien kommer att garanteras konfidentialitet 
och den information som samlas in under studien kommer inte att kunna härledas till dig som 
person vid rapportskrivning eller presentation av undersökningen.  
 
Strävan är att resultatet av studien skall presenteras i vetenskaplig tidskrift. En första 
publicering av resultatet kommer att ske juni 2016 på LTU på http://epubl.ltu.se/. Resultatet 
från dessa mätningar kommer att vara underlag för två examensarbeten. 
 
Ansvariga 
Ansvariga för studien är två sjukgymnaster med lång arbetserfarenhet. Vi  går en 
masterutbildning för sjukgymnaster och gör denna studie som vårt 
examensarbete/masteruppsats vid institutionen för Hälsa och Rehabilitering, Luleå tekniska 
universitet.  
 
Kontakt 
Nadja Petersen, Leg. Sjukgymnast, Cityakuten Rehab och Sport, Stockholm 
nadper-2@student.ltu.se  tel: 0739-800 500 
 
Cecilia Palmqvist, Leg. Sjukgymnast, Cityakuten Rehab och Sport, Stockholm 
anaapi-2@student.ltu.se  tel: 073-384 24 71 
 
Handledare: Inger Jacobson, Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet 
Inger.jacobson@ltu.se  tel: 0920-49 10 00, växelnummer. 
 

 
  



	
	

Bilaga 2 

Informerat samtycke 

Vill du delta i en studie gällande styrkemätning i axeln och rörlighetsmätning av axel 

och bål hos ungdomar som spelar tennis jämfört med ungdomar som spelar fotboll? 

Jag	har	läst	och	förstått	vad	det	innebär	att	delta	i	studien	och	vill	gärna	ha	mer	
information.	
	

JA		☐	 NEJ		☐	
 

Jag vill ingå i studien och ger härmed mitt medgivande. 

 

JA		☐	 NEJ		☐	
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum  Signatur 

  

 

___________________________________________________________________________ 

Datum  Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	
	

Bilaga 3 

Frågeformulär 

Frågeformulär inför deltagande i en studie gällande styrkemätning i axeln och 

rörlighetsmätning av axel och bål hos ungdomar som spelar tennis jämfört med 

ungdomar som spelar fotboll? 

 

Ålder:…………………………… år  Vikt:……………………..kg 

 

Längd:………………………….. cm                                         

 

Tjej  ☐  Kille ☐ 

 

Är du högerhänt eller vänsterhänt?    Högerhänt ☐  Vänsterhänt ☐ 

 

Sport:  Fotboll ☐  Tennis ☐ 

 

Hur många timmar tränar du i genomsnitt varje vecka? 

 

………………………………………………………………………….............................. 

 

Hur stor del av din träning omfattar träning av axlar, armar? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur många år har du spelat tennis/fotboll? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur många år har du tävlat inom tennis/fotboll på elitnivå? 

 

…………………………………………………………………………………..……………. 

 



	
	

Har du skadat dig i armarna/axlarna/rygg/nacke tidigare? 

Ja ☐  Nej ☐ 

 

Om du svarat JA gå vidare med nedanstående frågor: 

När skadade du dig? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vilken kroppsdel skadades och vilken typ av skada har du haft? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Har skadan medfört att du varit borta från träningen och i så fall hur lång tid var du borta från 

träningen? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Har du eller har du haft några besvär med smärta eller instabilitet i dina axlar de senaste 3 

månaderna som inneburit att du inte kunnat vara med på träningen? 

Ja ☐  Nej ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	
	

Bilaga 4 

Informationsbrev till föräldrar 

Vi är två sjukgymnaster med lång arbetserfarenhet som går en masterutbildning för 
sjukgymnaster och som nu ska göra vårt examensarbete/masterarbete vid institutionen för 
Hälsa och Rehabilitering, Luleå tekniska universitet. Vi planerar att genomföra en studie som 
innebär styrkemätning i axeln och rörlighetsmätning av axel och bål hos ungdomar som spelar 
tennis jämfört med ungdomar som spelar fotboll.  

Syftet med denna studie är att kartlägga rörelseomfång och styrka i axlarna samt rörlighet av 
bål hos elitspelande tennisungdomar och jämföra med fotbollsungdomar. Vi hoppas att 
undersökningen ger oss information om hur rörlighet och styrka påverkas av den idrott man 
utövar.  

Studien är uppdelad i två steg: 
1. Först får ungdomen fylla i ett kort frågeformulär för att avgöra om han/hon uppfyller 

de kriterier som krävs för att kunna delta i studien. 
Urvalskriterier: deltagarna ska vara i åldern 16-19 år och träna minst 3 timmar/vecka. 
Deltagarna ska inte ha opererats eller haft frakturer i nacke eller axlar eller haft en axel 
ur led. Om deltagarna har haft smärta i axel eller nacke som medfört minskad 
träningstid de senaste 3 månaderna kommer rörlighetsmätningarna att kunna göras 
men ej styrkemätningarna. 

2. Om ungdomen uppfyller urvalskriterierna kommer vi att mäta rörelseomfång i bål och 
axelleder samt mäta styrka i fem olika positioner på höger och vänster arm. Hela 
proceduren tar ca 30 minuter. 

 
Deltagandet är helt frivilligt och man har när som helst rätt att, utan att ange någon anledning, 
avbryta sitt deltagande i studien. Deltagare i studien kommer att garanteras konfidentialitet 
och det som avhandlas under studien kommer inte att kunna härledas till deltagarna vid 
rapportskrivning eller presentation av undersökningen. 
 
Strävan är att resultatet av studien skall presenteras i vetenskaplig tidskrift. En första 
publicering av resultatet kommer att ske juni 2016 på LTU på http://epubl.ltu.se/. Resultatet 
från dessa mätningar kommer att vara underlag för två examensarbeten. 
Denna studie utförs som ett studentarbete inom ramen för Master OMT vid institutionen för 
Hälsa och Rehabilitering, Luleå tekniska universitet. Ansvarig för genomförandet av studien 
är Cecilia Palmqvist och Nadja Petersen, sjukgymnaster på Cityakuten Rehab & Sport, 
Stockholm.  
 
Kontakt 
- Nadja Petersen, Leg. Sjukgymnast, Cityakuten Rehab och Sport, Stockholm 
nadper-2@student.ltu.se  tel: 0739-800 500 
- Cecilia Palmqvist, Leg. Sjukgymnast, Cityakuten Rehab och Sport, Stockholm 
anaapi-2@student.ltu.se  tel: 073-384 24 71 
- Handledare: Inger Jacobson, Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet 
Inger.jacobson@ltu.se  tel: 0920-49 10 00, växelnummer. 

 
 




