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Abstrakt	  

Bakgrund Bedömning av styrkan är en viktig del av den kliniska undersökningen av 

skuldran. Obalans mellan agonist och antagonist i skuldran kan leda till ökad risk för skada. 

Handhållen dynamometer kan användas för att mäta isometrisk och excentrisk styrka för att 

därefter kunna beräkna intermuskulära kvoter och få en uppfattning om den muskulära 

balansen i skuldran. 

Syfte Syftet med studien var att jämföra den funktionella respektive isometriska 

kvoten hos elitspelande tennisjuniorer med en kontrollgrupp av icke overhead-idrottare samt 

att utvärdera användandet av kontrollgrupp. 

Metod Styrkan i inåt- och utåtrotation har mätts med handhållen dynamometer hos 30 

elitspelande tennisjuniorer och jämförts med en kontrollgrupp med 29 icke overhead-idrottare 

i samma ålder. Utfallsvariabler var funktionell och isometrisk kvot. 

Resultat Studiens resultat visade signifikanta två-vägsinteraktioner (sida × grupp) för alla 

kvoter. Det var större skillnader mellan flickornas grupper än mellan pojkarnas grupper.   

Överlag hade de flesta en lägre funktionell och isometrisk kvot på dominanta armen jämfört 

med den icke dominanta armen med större skillnader mellan armarna i tennisgrupperna och 

hos flickorna. Det finns en felkälla i att använda den icke dominanta armen som kontroll vid 

mätning av styrka i rotatorkuffen. 

Konklusion Denna studie visar på skillnad i funktionell och isometrisk kvot mellan 

tennisjuniorer och icke overhead-idrottare med störst skillnad hos flickor och på dominant 

arm. Studien förser kliniker med referensvärde för unga tennisspelare och för icke overhead-

idrottare för funktionell och isometrisk kvot mätt med handhållen dynamometer. Framtida 

studier inom området bör använda kontrollgrupp som referens istället för icke dominant arm 

samt ha större undersökningsgrupper för resultat med högre bevisvärde.   

Nyckelord Funktionell kvot, handhållen dynamometer, rotatorkuffen, styrka 
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Abstract 

Context Assessment of shoulder strength is an important part of the clinical examination 

of the shoulder. Imbalances between agonists and antagonists of the shoulder can lead to 

increased risk of injury. To acquire information about strength imbalances a handheld 

dynamometer can be used to assess isometric and eccentric strength and to calculate inter 

muscular strength ratios. 

Objective The purpose of the study was to calculate functional and isometric strength 

ratios in the rotatorcuff in adolescent elite tennis players and compare with a control group of 

non-overhead athletes and to evaluate the use of a control group.  

Method A handheld dynamometer was used to measure rotatorcuff strength in 30 elite 

adolescent tennis players compared to a control group of 29 non-overhead athletes of the 

same age. Outcome variables of interest were ER/IR strength ratios. 

Results The result of the study showed significant two-way interactions (side × group) 

for all ER/IR ratios. There were larger differences between the girls’ groups. Overall most 

participants had lower functional and isometric ratios in the dominant arm compared to the 

non-dominant arm with larger differences between the arms in the tennis groups and in the 

girls. There is risk for bias in using the non-dominant arm as control when measuring strength 

in the rotatorcuff. 

Conclusions This study shows that there is a difference in functional and isometric ratios in 

elite tennis players compared with a control group of non-overhead athletes with largest 

differences in the girls and in the dominant arm. The study provides clinicians with reference 

values for ER/IR strength ratios in young tennis players and non-overhead athletes. Future 

studies in this area should use a control group instead of comparing with the non-dominant 

arm and expand the groups for higher statistical level of evidence. 

Keywords Functional ratio, hand held dynamometer, rotatorcuff, strength 
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1 INTRODUKTION 
Skuldergördeln innefattar glenohumeralleden, acromioclavikularleden, sternoclavikularleden 

och scapulathorakalleden. Alla dessa leder är beroende av varandras position i förhållande till 

varandra för att fungera optimalt. För att kontrollera dessa leder finns en mängd muskler som 

ska fungera i perfekt samspel för att undvika att muskulär obalans uppstår (1-5). Muskulär 

obalans i skuldergördeln kan orsakas av störningar i rotatorkuffen, vilket är en av de 

vanligaste orsakerna till smärta i skuldran. Detta kan i sin tur resultera i funktionsnedsättning 

(6) och försämrad livskvalitet (7,8). Risken att drabbas av axelbesvär är särskilt stor bland

yrkesgrupper som arbetar mycket med armarna över axelhöjd (overhead), till exempel

elektriker och målare (9) och bland idrottare med stor belastning på övre extremitet overhead,

så som i tennis, handboll och volleyboll (10-15).

Skuldergördelns komplexitet utgör en utmaning för fysioterapeuten vid dysfunktioner och 

skador. I arbetet som fysioterapeut med inriktning på ortopedisk manuell terapi (OMT) möts 

man av patienter i olika åldrar med varierande aktivitetsgrad med smärta från axel och 

skuldra. I specialistordningen för legitimerade fysioterapeuter kan man läsa att ”OMT är ett 

specialistområde inom fysioterapi för bedömning och behandling av neuromuskuloskeletala 

besvär. Grundläggande är det kliniska resonemanget, hållnings- och rörelseanalys samt 

specifika undersöknings- och behandlingsmetoder som innefattar både manuella tekniker och 

terapeutisk träning. Kunskapsområdet omfattar också hälsopromotion och 

sjukdomsprevention.” (16) . Detta innebär att de patienter med smärta i axel och skuldra som 

kan vara orsakat av muskulär obalans faller inom ramen för specialistområdet OMT där 

klinikern ska kunna utföra ”en effektiv och säker undersökning och behandling av patienter 

med neuromuskuloskeletala funktionsproblem” (16) .  

1.1 Adaptiva förändringar till följd av overhead idrottande 

Människans kropp anpassar sig till de krav som ställs på kroppen utifrån det yrke eller den 

sport man utövar (1). All anpassning i flexibilitet, styrka och uthållighet är dock inte enbart 

positiv utan kan även vara en orsak till skada, medföra risk för skada och medföra försämrad 

prestation(1,17-20). Många specifika muskel- eller senskador/besvär uppstår på grund av 

upprepade rörelser som har förändrat det normala rörelsemönstret och inte på en enstaka 
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överbelastning på vävnaden (1). Vid tennisserven utsätts skuldran för stor belastning när 

överarmen accelereras av inåtrotatorernas koncentriska kontraktion från en position av 

maximal utåtrotation till det att bollen träffas. Därefter blir det en enorm påfrestning på den 

excentriska kapaciteten hos utåtrotatorerna under decelerationsfasen för att decelerera denna 

rotation under fullföljningsfasen (21). Eftersom den posteriora rotatorkuffens funktion är att 

decelerera och stabilisera humerus samt att förebygga överbelastning, är den excentriska 

styrkan lika viktig som den koncentriska styrkan hos overhead-idrottare (21). Enligt 

Sahrmann (2002) beror många skulderproblem på försämring avseende timing och kontroll av 

scapulas rörelse och centrering av caput humeri i cavitas glenoidale, vilket styrs av bland 

annat rotatorkuffen (1). Rotatorkuffen är en väsentlig komponent i skuldrans muskelbalans. 

Supraspinatus approximerande roll i glenohumeralleden, liksom den caudala glidrörelsen som 

utförs av infraspinatus, teres minor och subscapularis måste stabilisera caput humeri i 

glenoiden och motstå de cranialt riktade krafter som deltoideus skapar vid elevation av armen 

(1,22). Vid förändringar av muskelbalansen, särskilt i posteriora rotatorkuffen, finns det ökad 

risk för impingement och instabilitet (11,12,17,23). 

 

1.2 Förändrad balans i rotatorkuffens muskelstyrka 
Genom att jämföra relationen mellan agonist och antagonist kan svagheter i vissa 

muskelgrupper identifieras, vilket ger värdefull information om muskelstyrka och kraftbalans. 

Jämförelser mellan agonist och antagonist sker vanligen genom att dela värdet på den svagare 

av de två muskelgrupperna med den starkare muskelgruppen för att få fram en kvot.  I 

allmänhet säger man att kvoten mellan isokinetisk utåtrotation och inåtrotation ska ligga på 

66% och kvoten mellan isometrisk utåtrotation och inåtrotation (isometrisk kvot) ska ligga på 

75%  i både 0° och 90° abduktion (14,19,20,24). Styrkan i utåtrotatorerna bör alltså uppgå till 

minst 2/3 av styrkan i inåtrotatorerna för att muskelbalansen ska upprätthållas. Dessa siffror 

baseras på gränsvärden för att skilja på en frisk axel och en axel som ligger i riskzonen att 

skadas (14,19,20,24).  

 

Inom tennisen har det visats att elitspelare, både seniorer och juniorer, utan axelskador har 

förändrad balans i rotatorkuffens muskler (17,19,20,25).  Enligt en artikelsammanställning av 

Ellenbecker et al. (24) har flera studier visat att styrkan i inåtrotation är signifikant större på 

den dominanta armen hos overhead-idrottare. Styrkan i utåtrotation däremot är så gott som 

lika på båda armarna (24). Numera har man förstått hur viktig styrkan i excentrisk utåtrotation 
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är hos overhead-idrottare för att bromsa och stabilisera axeln i serve och smash och därmed 

förebygga överbelastning (21). Därför har man också börjat mäta den excentriska 

utåtrotationen och räkna ut en funktionell kvot (25-30). Den funktionella kvoten bör vara > 1. 

Man har kommit fram till att bästa sättet att beskriva det funktionella förhållandet i styrka 

mellan agonist och antagonist i skuldran är genom en kvot mellan rotatorkuffens excentriska 

utåtrotation och koncentriska inåtrotation (25-27,30). I vissa studier (28,29) är den 

funktionella kvoten istället beräknad på excentrisk utåtrotation delat med isometrisk 

inåtrotation.  

 

För att komma fram till om det råder muskulär obalans avseende styrka, kan styrkemätning 

med handhållen dynamometer användas. Värdet på styrkan kan sedan jämföras med 

referensvärden från tidigare studier för att kunna utläsa om patienten ligger i riskzonen för 

skada eller är redo att återvända till sin aktivitet (28). Mätvärdet på styrkan måste i den 

kliniska vardagen kompletteras med undersökning av neuromuskuloskeletala 

funktionsproblem inklusive rörelseanalys för bedömning av muskulär kontroll enligt till 

exempel Movement Impairment System (MSI) enligt Shirley Sahrmann (1) och/eller enligt 

Kinetic Control The Management of Uncontrolled Movement (KC) enligt Mark Comerford 

(31) och/eller enligt Joanne Elphinston Movement Systems (JEMS) enligt Joanne Elphinston 

(32) för att sedan på bästa möjliga sätt kunna återställa muskelbalansen. Med tanke på att 

fysioterapi är ett tvärvetenskapligt ämne innebär det att många specialistområden överlappar 

varandra naturligt. Kunskap inom ett ämne, såsom muskelbalansen mellan excentrisk och 

isometrisk styrka i rotatorkuffen, kan därför ha relevans för flera fysioterapeutiska 

specialistområden (16). 

 

Nyligen har en studie av Cools et al. (2015) tagit fram en normativ databas över isometrisk 

och excentrisk styrka samt isometrisk och funktionell kvot för rotatorkuffen hos vuxna 

overhead-idrottare (28). Dessa riktvärden kan användas för att upptäcka vilka idrottare som 

ligger i riskzonen för att skada sig (preventiv screening) samt för att veta när en skadad 

spelare är redo att återgå till spel. I studien sågs att kvinnor, fr.a. handbollsspelare, hade högre 

isometrisk kvot jämfört med män. Den funktionella kvoten visade signifikant två-

vägsinteraktion (kön × sida) med lägre kvoter på dominant arm jämfört med icke dominant 

arm samt lägre kvoter hos männen jämfört med kvinnorna (28). Förändringar i kvoten mellan 

isometrisk utåtrotation och isometrisk inåtrotation har rapporterats hos patienter med 

impingement och GH-ledsinstabilitet jämfört med friska (23,33). Individer med glenohumeral 
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internal rotation deficit (GIRD) har ökad risk för förändringar i kvoten mellan utåtrotation och 

inåtrotation i axeln med lägre värden i förhållande till rekommenderade gränsvärden jämfört 

med de som inte har GIRD enligt en studie av Guney et al. (34). Nedsatt styrka i utåtrotation i 

rotatorkuffen med åtföljande förändringar i kvoten mellan styrka i utåtrotation och 

inåtrotation har visat sig medföra ökad risk för skuldersmärta (14,26,27).  

 

1.3 Mätmetoder för att undersöka muskelstyrka och muskelbalans i 

rotatorkuffen 
Test av muskelstyrkan är en av de vanligaste funktionsbedömningarna man gör som 

fysioterapeut och den metod som vanligen används är manuell muskeltestning. I en studie av 

Hayes et al. (2002) har man tittat på reliabiliteten vid mätning av muskelstyrkan i 

rotatorkuffen med tre olika mätmetoder (manuell muskeltestning, handhållen dynamometer 

och springscale dynamometer) (35) . Resultatet visade att styrkemätning med handhållen 

dynamometer hade högre reliabilitet än styrkemätning med manuell muskeltestning. Studier 

har även visat att det är svårt att differentiera mellan patienter med olika grader av 

muskelsvagheter med manuell muskeltestning jämfört med mer objektiva mätmetoder såsom 

handhållen dynamometer och isokinetisk dynamometer (35-37). 

 

I många studier som undersökt den funktionella kvoten hos overhead-idrottare har man använt 

en isokinetisk dynamometer (Cybex) för att mäta styrkan (25-27,30,38,39). Även om mätning 

med isokinetisk dynamometer anses vara golden standard vid mätning av muskelstyrka, är det 

inte så användarvänligt på grund av den höga kostnaden och den laboratorieutrustning som 

krävs (40). Ett alternativ för att mäta styrka är en handhållen dynamometer, som är mer 

praktisk än Cybex och är en behändig och förhållandevis billig apparat. Den fungerar på så 

sätt att den testansvarige håller apparaten i handen mot deltagarens kroppsdel på ett liknande 

sätt som vid utförande av manuell muskeltestning. Vid användning av manuell muskeltestning 

blir värdet på styrkan en grov uppskattning, men med handhållen dynamometer får man ett 

exakt mätvärde på kraften, som sedan kan användas för att gradera patientens funktion före, 

under och efter intervention (35,41).  

 

Det finns två testtekniker som används vid mätning av styrka med handhållen dynamometer, 

”make test” och ”break test”. ”Make test” innebär att testansvarig håller dynamometern helt 

stilla mot deltagarens extremitet medan deltagaren utövar maximal kraft mot den, vilket 
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resulterar i en isometrisk muskelkontraktion. ”Break test” innebär att testansvarig håller 

dynamometern mot deltagarens extremitet och samtidigt som deltagaren utövar maximal kraft 

mot den trycker testansvarig dynamometern mot extremiteten tills deltagarens maximala 

muskelkontraktion har övervunnits, detta resulterar i en excentrisk muskelkontraktion (37,42). 

Koncentrisk styrka brukar inte mätas med handhållen dynamometer eftersom det inte finns så 

mycket forskning på detta. Vid eftersökningar hittades endast en studie och denna studie 

undersökte koncentrisk armbågsflexion med en mekanisk arm och trots att resultatet antydde 

att det var möjligt att använda handhållen dynamometer för att mäta koncentrisk styrka var 

deras slutsats att mer forskning behövs innan denna metod kan anses vara tillförlitlig vid 

användning på människor (43). 

 

1.4 Handhållen dynamometer - validitet och reliabilitet 
Handhållen dynamometer har högre sensitivitet och högre intra- och interreliabilitet än 

manuell muskeltestning för att upptäcka styrkenedsättningar i rotatorkuffen (44). Enligt en 

review från 2011 då man tittade på korrelationen mellan handhållen dynamometer och golden 

standard isokinetisk dynamometer, visade resultatet att handhållen dynamometer är reliabel 

och valid för att mäta styrka förutom vid generell styrkemätning i kroppens största leder, 

såsom knäleden (40). Flera studier har visat att handhållen dynamometer är ett reliabelt och 

valitt instrument för att mäta muskelstyrka vid jämförelse med isokinetisk dynamometer 

(29,40,45). I en review från 2014 framkommer att trots att studier som undersökt styrka i 

skuldran med handhållen dynamometer har motstridiga resultat, kan man generellt säga att 

reliabilitet och validitet är acceptabla med ICC-värden >0,75 (36). Reliabiliteten ökar 

ytterligare om man tittar på reliabiliteten vid samma mättillfälle och om man räknar ut 

medelvärdet av mätningarna (36). 

 

I den kliniska vardagen är det oftast en och samma fysioterapeut som har hand om en patient 

under en behandlings/rehabiliteringsperiod. Detta innebär att förutom validitet är det viktigast 

att reliabiliteten är hög när samma testansvarig utför en styrkemätning upprepade gånger på 

samma patient, det vill säga intrabedömarreliabilitet. Schrama et al. (2014) sammanställde 54 

studiers resultat av intrabedömareliabiliteten vid styrkemätning med handhållen dynamometer 

i övre extremitet (skuldra, armbågen och handled) (36) . Trettioåtta studier undersökte styrka i 

skuldran, varav 15 studier visade acceptabel intrabedömarreliabilitet. Att resultatet var så 

nedslående berodde bland annat på låg metodologisk kvalitet av de ingående studierna (36). I 
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denna review ingick artiklar från 1966 t.o.m. december 2011. Nya studier som undersökt 

reliabilitet och validitet vid styrkemätning med handhållen dynamometer i axeln har sedan 

dess publicerats (28,29,46). I dessa studier har man adresserat de problem som Schrama et al. 

(2014) tog upp som primära orsaker till att så många studier i deras review hade oacceptabel 

reliabilitet (36). Dessa nya studier (28,29,46) har fokuserat på att hålla hög metodologisk 

kvalitet avseende blindning av deltagare och/eller testansvarig, randomisering av testordning 

och representativitet av undersökarna. Även utgångsposition vid testerna har beskrivits väl. 

Dessa procedurer för att mäta isometrisk styrka har visat sig ha bra test-retest reliabilitet (37) 

och utmärkt intrareliabilitet (ICC = 0.94/0.97, SEM = 3,2/4,8, MDC = 12.8/13.5) och 

interreliabilitet (ICC = 0.95/0.96, SEM = 5.4/7.9, MDC = 11.9/20.6) i 90-0-position samt 

utmärkt intrareliabilitet (ICC = 0.95/0.99, SEM = 4.6/5.4, MDC = 10.7/12.5) och 

interreliabilitet (ICC = 0.94/0.98, SEM = 5.0/7.6, MDC = 13.7/21.0) i 90-90-position (46). I 

en nyligen publicerad studie av Johansson et al.  (29)  visas att excentrisk styrkemätning med 

handhållen dynamometer har bra till utmärkt intrabedömar reliabilitet (ICC = 0,88, SEM = 

11,1, % SEM = 9,2, MDC = 33,7) och interbedömar reliabilitet (ICC = 0,71, SEM = 14,1, 

%SEM = 12, MDC = 39,1) samt bra till utmärkt concurrent validitet, jämfört med Biodex 

Isokinetisk mätning (29). 

 

Viktiga aspekter vid testförfarandet med handhållen dynamometer är att den testansvarige har 

erfarenhet av mätproceduren, att testpositionen är standardiserad och väl beskriven, att den 

testansvarige är blindad avseende mätvärde och dominant arm samt att den testansvarige är 

starkare än deltagarna (29,36). Vid användning av isokinetisk dynamometer stabiliseras oftast 

bålen och armen på deltagaren i den valda testpositionen (19,25,27,30,38). Det finns även en 

studie med handhållen dynamometer som har använt en portabel stabiliseringsanordning för 

armen (47). I flera andra studier med handhållen dynamometer används dock ingen extern 

stabiliseringsanordning (20,28,29,42,48). De flesta studier som undersöker styrkan i 

rotatorkuffen med isokinetisk eller handhållen dynamometer använder den icke dominanta 

armen som kontroll (20,25,26,28,49) istället för en kontrollgrupp. Att använda kontralateral 

extremitet som kontroll vid mätning av styrka, kraft och uthållighet har varit standard för både 

övre och nedre extremitetsmätningar och utgör basen för tolkning av data (24). Det finns dock 

begränsningar med att använda den icke dominanta armen som kontroll eftersom det finns 

naturliga skillnader i styrka mellan dominant och icke dominant arm. Detta försvåras 

ytterligare inom idrotter med unilateral armdominans. Den generella rotatorkuffstyrkan i inåt- 

och utåtrotation bör vara 5-10% högre på den dominanta armen jämfört med den icke 
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dominanta armen hos icke-idrottare och hos idrottare på motionsnivå (24,50). Motsvarande 

värden för elitidrottare har inte hittats. 

 

1.5 Problem 
Eftersom det sker adaptiva förändringar i axlarna redan hos unga tennisspelare avseende 

ROM och muskulär balans och eftersom dessa förändringar är en vanlig orsak till axelskador 

(11,12,17-20) är det viktigt att mäta den isometriska och excentriska styrkan och räkna ut 

isometrisk och funktionell kvot hos denna population. De flesta tidigare studier som 

undersökt detta har använt isokinetisk dynamometer för att mäta styrkan (25-27,30,38,39) och 

av de studier som mätt styrkan i rotatorkuffen med isokinetisk eller handhållen dynamometer 

har majoriteten använt den icke dominanta armen som kontroll (20,25,26,28,49) istället för en 

kontrollgrupp. Det finns, så vitt jag vet, ingen studie som undersökt isometrisk och funktionell 

kvot med handhållen dynamometer hos tonåringar i åldern 16-19 år inom elittennisen och 

som jämfört med en kontrollgrupp. Vid undersökning av styrkan hos overhead-idrottare då 

jämförelse är gjord med den icke dominanta armen är det omöjligt att veta hur stor del av 

skillnaderna som beror på den naturliga skillnaden mellan dominant och icke dominant arm 

respektive sportsspecifika anpassningar. Om det skulle vara likvärdigt att använda den icke 

dominanta armen som kontroll borde styrkevärdena i en studie med kontrollgrupp vara så gott 

som samma på undersökningsgruppens icke dominanta arm och kontrollgruppens dominanta 

arm. Det finns, så vitt jag vet, ingen studie som undersökt denna jämförelse och redovisat 

resultatet. 

  



	   12	  

2 SYFTE 
Studien syfte var att mäta styrkan i inåt- och utåtrotation i glenohumeralleden med handhållen 

dynamometer för att jämföra den funktionella och isometriska kvoten hos elitspelande 

tennisjuniorer med en kontrollgrupp av icke overhead-idrottare samt mellan dominant och 

icke dominant arm. Dessutom har användandet av kontrollgrupp utvärderats. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Är det någon skillnad i funktionell kvot mellan tennisspelare och kontrollgrupp, mellan 

dominant och icke dominant arm? 

• Är det någon skillnad i isometrisk kvot mellan tennisspelare och kontrollgrupp, mellan 

dominant och icke dominant arm? 

• Är det likvärdigt att använda icke dominant arm som kontroll jämfört med att använda 

en kontrollgrupp vid mätning av styrka i inåt- och utåtrotation i glenohumeralleden ? 
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3 METOD 

3.1 Design 
Studien utformades som en kvantitativ icke randomiserad observationsstudie av 

tvärsnittsdesign där resultaten är av explorativ karaktär. Således har ingen justering för 

multipla jämförelser gjorts.  

 

3.2 Urvalsprocess av deltagare 
Totalt ingick 59 personer i studien, varav 32 pojkar och 27 flickor. Deltagarna i studien var 

uppdelade i två grupper. Undersökningsgruppen bestod av elitspelande tennisungdomar från 

Sverige i åldrarna 16-19 år av båda könen. Rekryteringen baserades på att de var inskrivna på 

Riksidrottsgymnasier för tennis samt lokala idrottsgymnasier med Nationell Idrottsutbildning 

(NIU) med tennisinriktning. Kontrollgruppen bestod av ungdomar i åldern 16-19 år av båda 

könen som tränade i en idrott som inte innebar omfattande träning för övre extremitet. 

Rekryteringen gjordes från lokala idrottsgymnasier med Nationell Idrottsutbildning (NIU) 

med fotbollsinriktning samt via Svenska Fotbollsförbundet. Antropometrisk data för studiens 

deltagare redovisas i tabell 1. 

 

3.3 Dimensionering av undersökningsgrupp och kontrollgrupp 

I studien av Cools et al. (2015) användes värdet på minimal detectable change (MDC) på 

excentrisk styrka från testprotokollet i studien av Johansson et al. (29)som effect size. De 

räknade ut att gruppstorleken bör vara 40 deltagare i varje grupp för att uppnå en power 0,80 

och en signifikansnivå på 0,05 (28). Dock baserades storleken på undersökningsgruppen i 

denna studie på antalet ungdomar som var inskrivna på de två Riksidrottsgymnasierna för 

tennis som finns i Sverige för gymnasieungdomar, vilket var ca 30 ungdomar.  

 

3.4 Inklusionskriterier och exklusionskriterier: 
Inklusionskriterier: 

-‐ Ålder: 16-19 år. 

-‐ Minst 10 timmars tennisträning/vecka på tävlingsnivå/elitnivå för 

undersökningsgruppen. 

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

-‐ Historia av kirurgi eller fraktur i nacke eller axlar eller luxation av axlarna. 

-‐ Smärta i axel eller nacke som har medfört minskad träningstid de senaste tre 

månaderna. 

-‐ Deltagarna i kontrollgruppen fick inte vara overhead-idrottare eller utöva omfattande 

träning för övre extremitet eller vara målvakt.  

 

Tabell 1. Antropometrisk data för studiens deltagare 
    Pojkar (n=32) Flickor (n=27) 

  
Tennis 
pojkar 

Kontroll  
pojkar p-värde  

Tennis 
flickor 

Kontroll 
flickor p-värde  

 
Antal/grupp 

 
15 17 

 
15 12 

  
Ålder (år) 17,6±1,1 17,2±1,0 0,35 17,3±1,2 17,0±0,9 0,42 
Vikt (kg) 75,8±9,3 71,2±8,5 0,16 62,6±5,0 61,8±6,1 0,73 

       Längd (cm) 182,7±5,2 177,4±5,5 0,01* 169,1±5,0 168,5±6,1 0,81 
Träningsmängd 
(h/v) 15,9±4,7 12,6±1,8 0,02* 17,5±2,7 12,3±1,4 0,00w 

Medelvärden ± standardavvikelser visas för alla variabler 
* = signifikant skillnad mellan grupper p < 0,05 
w = signifikant skillnad mellan grupper p < 0,0001 

  

3.5 Procedur  
Testproceduren bestod av fem test:  

1. Excentriskt test av utåtrotation i axeln i 90° abducerad position, från 90° utåtrotation 

till 0° utåtrotation, se figur 1. 

2. Isometriskt styrketest av utåtrotation med axeln i 90° abduktion och 90° utåtrotation 

(90-90 position), se figur 1. 

3. Isometriskt styrketest av inåtrotation med axeln i 90° abduktion och 90° utåtrotation 

(90-90 position), se figur 2. 

4. Isometriskt styrketest av utåtrotation med axeln i 90° abduktion (90-0 position), se 

figur 3. 

5. Isometriskt styrketest av inåtrotation med axeln i 90° abduktion (90-0 position), se 

figur 4. 
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Figur 1. Excentriskt och isometriskt styrketest          Figur 2. Isometriskt styrketest av inåtrotation  

av utåtrotation med axeln i 90° abduktion och            med axeln i 90° abduktion och 90° utåtrotation  
90° utåtrotation (90-90 position).                                 (90-90 position). 
 

 

                  
Figur 3. Isometriskt styrketest av utåtrotation           Figur 4. Isometriskt styrketest av inåtrotation               

med axeln i 90° abduktion (90-0 position).                 med axeln i 90° abduktion (90-0 position). 

 

 

All datainsamling genomfördes i fält, det vill säga på tennisgymnasierna, 

fotbollsgymnasierna, idrottsplatser eller tennistält där deltagarna tränade. Datainsamlingen 

avseende styrka genomfördes enligt det protokoll som Cools et al. (2015) använde i sin studie 

på vuxna (28). Utgångspositionen för deltagarna var sittande (figur 1-4) eftersom det har 

visats i tidigare studier ge mer reliabla värden och är mer funktionellt än liggande (42,46). För 

att kontrollera testproceduren för inlärningseffekter och uttröttning randomiserades ordningen 

på testen mellan dominant och icke dominant sida och mellan de olika testen. Ordningen på 
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testen var densamma för alla deltagare. Varje test repeterades tre gånger med en paus på 20 

sekunder mellan varje försök (20,29,46). Testen med handhållen dynamometer utfördes av en 

fysioterapeut (studiens författare) och en manuell terapeut. Ytterligare en fysioterapeut var 

med för att kontrollera korrekt och bibehållen utgångsposition hos deltagarna samt registrera 

alla mätvärden. Den testansvarige som utförde testet var blindad avseende mätvärdet som 

avlästes av den andra fysioterapeuten. Alla testansvariga var blindade avseende dominant/icke 

dominant arm vid undersökningstillfället för att öka reliabiliteten (28). För att minimera risk 

för ömhet eller obehag i axlarna fick deltagarna en muntlig genomgång av testproceduren 

samt utföra en standardiserad uppvärmning före testning. Uppvärmningen bestod av tjugo 

stora cirkelrörelser framåt respektive bakåt, 20 repetitioner bilateral utåtrotation med 

theraband i 0-läge. Deltagarna fick även prova några submaximala kontraktioner i respektive 

testposition för att bekanta sig med proceduren innan maximala kontraktioner genomfördes. 

Stabilisering av deltagarna samt vila mellan testen enligt testprotokollet medförde också att 

minskad risk för ömhet eller obehag. Alla deltagare var informerade om att det var ok att 

avbryta testet om smärta skulle uppstå. Inga tester utfördes i snabb hastighet, vilket innebar att 

deltagarna hann informera om det uppstod obehag och testet avbröts då omedelbart. 

Avvikelser dokumenterades i samband med testerna, men ingen uppföljning av deltagarna 

genomfördes. 

 

Båda testansvariga, som var kollegor vid samma klinik, var vana vid användande av 

handhållen dynamometer sedan en längre tid tillbaka och använde regelbundet handhållen 

dynamometer i sin kliniska vardag. Dessutom är den andra testaren huvudförfattare till 

studien ”Measuring Eccentric Strength of the Shoulder External Rotators Using a Handheld 

Dynamometer: Reliability and Validity” (29) . Han har även varit medförfattare i flera studier 

av Ann Cools (18,20,28,51), vilket innebar att han var van vid både testförfarandet och 

forskningsproceduren. 

 

3.6 Excentrisk styrkemätning 
Protokollet i studien av Johansson et al. (2015) följdes vid den excentriska styrkemätningen 

(29). Proceduren som användes har visat att excentrisk styrka i rotatorkuffen kan testas och 

mätas med handhållen dynamometer med god till utmärkt reliabilitet och validitet (29). 

Deltagarna satt på en stol med stöd för ländryggen och med fötterna axelbrett, armen i 90° 

abduktion och 90° utåtrotation (90-90) med armen understödd av testansvarig. Den 
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testansvarige stabiliserade även deltagarens överarm, skuldra, skulderblad och till viss del bål 

med sin egen hand, arm och bål för att minimera risken att andra muskelgrupper än inåt- 

respektive utåtrotatorerna engagerades i testutförandet. Handen som inte testades var placerad 

i knät med handflatan uppåt. Placeringen av handhållen dynamometer var två cm proximalt 

om processus styloideus ulna på dorsala underarmen (se figur 1). Deltagaren instruerades att 

under två sekunder successivt öka sin kraft till en maximal kontraktion i utåtrotation. När 

maximal kontraktion uppnåtts uppmanades deltagaren att bibehålla denna samtidigt som 

testansvarig tryckte armen från 90-90-läget till 90-0-läget under tre sekunder, takten 

bestämdes med hjälp av en metronom. Denna typ av testutförande kallas ”break contraction”, 

när testansvarig bryter/övervinner deltagarens kraft. 

 

3.7 Isometrisk styrkemätning 
De isometriska testen utfördes i samma position som det excentriska testet med armen 

understödd i 90° abduktion och med 90° utåtrotation (test 2 och 3, se figur 1 och 2) eller 90° 

abduktion och neutral rotation (test 4 och 5, se figur 3 och 4). Deltagarna fick sedan utföra en 

isometrisk inåt- och utåtrotation mot handhållen dynamometer genom att under två sekunder 

successivt öka sin kraft till en maximal kontraktion som hölls kvar i fem sekunder. 

Testansvarig höll den handhållna dynamometern på plats två cm proximalt om processus 

styloideus ulna genom att matcha den kraft som deltagarna uppnådde (se figur 1-4), en 

”make-contraction” (42) .  

 

3.8 Instrument 
Mätning av excentrisk och isometrisk styrka utfördes med MicroFET© hand held 

dynamometer (handhållen dynamometer) (Micro FET 2, Hoggan Scientific L.L.C), se figur 5. 

MicroFET2 är en bärbar trådlös dynamometer för kraftutvärdering och krafttest som har 

utvecklats för att utföra objektiva, tillförlitliga och kvantifierbara muskelmätningar. Under 

testet visar displayen för peakforce den kraft som utövas mot givardynan och i slutet av testet 

visas den maximalt uppnådda kraften (41). Mätningarna registrerades i Newton (N) med en 

decimal. Den stora runda givardynan har använts vid testerna. Flera studier har undersökt och 

bekräftat reliabilitet och validitet vid styrkemätning med handhållen dynamometer 

(29,40,45,46). 
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   Figur 5. MicroFET© hand held dynamometer (handhållen dynamometer). 

 

3.9 Analys av data   
Deskriptiv data med medelvärden och standardavvikelser räknades ut för alla deltagare för de 

beroende variablerna. All data avseende styrka, excentrisk och isometrisk, mättes i Newton 

(N) och normaliserades mot kroppsvikt (N/kg) (42) . Kvoterna för muskelstyrka räknades ut 

enligt följande; (1) funktionell kvot: excentrisk utåtrotation/isometrisk inåtrotation vid 90-0, 

(2) funktionell kvot: excentrisk utåtrotation/isometrisk inåtrotation vid 90-90, (3) isometrisk 

kvot: isometrisk utåtrotation/isometrisk inåtrotation vid 90-0 och (4)  isometrisk kvot: 

isometrisk utåtrotation/isometrisk inåtrotation vid 90-90. Alla beroende variabler har 

utvärderats med hjälp av deskriptiv statistik- analys av residualer. Inga bevis fanns för att de 

utfallsvariabler som utvärderats i denna studie inte skulle vara approximativt normalfördelade 

i populationen. I tidigare studier som undersökt samma variabler i liknande 

undersökningsgrupper har även där normalfördelning antagits (20,28) och parametriska test 

har använts i alla analyser. 

 

Analys av kvoterna genomfördes med samma metoder som i studien av Cools et al. (2015), 

det vill säga, skillnader i de funktionella och isometriska kvoterna utåtrotation/inåtrotation 

analyserades med linjär variansanalys (ANOVA) för upprepade mätningar (28). ”Within-

subject” (inom gruppen) faktorn var sida (två nivåer) och ”between subject” (mellan 

grupperna) var grupp (två nivåer) och kön (två nivåer). I ANOVA-analysen var tre-

vägsinteraktionen (sida × grupp × kön) av intresse. Vid frånvaro av signifikant tre-

vägsinteraktion, undersöktes två-vägsinteraktionen mellan variablerna. Om ingen signifikant 

interaktion fanns, analyserades main effects (för sida, grupp och kön). Alpha-nivån sattes till 
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0,05 för ANOVA-analysen. Inga post-hoc tester utfördes eftersom inga faktorer hade fler än 

två levels (28,52). 

 

Vid analys av icke dominant arm som kontroll jämfört med kontrollgrupp vid mätning av 

styrka i inåt- och utåtrotation i glenohumeralleden användes oberoende t-test. 

Alla statistiska analyser utfördes i Microsoft Excel för Mac 2011, version 14.6.0 och IBM 

SPSS Statistics för Mac, version 23. 

 

3.10 Etiska reflektioner 

Studien har genomförts i enlighet med Helsingforsdeklarationen. Etikansökan är godkänd av 

Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå med diarienummer: 2015/470-31M.  

Deltagarna i studien var 16-19 år, vilket innebar att de flesta inte var myndiga. Trots det 

förväntades de från 16 års ålder kunna ta ställning till vad de svarade ja till om de valde att 

delta i studien. Skriftlig information skickades till deltagarna och deras föräldrar med 

information om studien där det även framgick att deltagandet i studien var frivilligt och att 

man när som helst hade rätt att dra sig ur utan förklaring. Alla deltagare signerade informerat 

samtycke före studiens start. Alla mätvärden dokumenterades digitalt. Resultaten redovisades 

på gruppnivå. För att garantera konfidentialitet avidentifierades deltagarna genom att kodas 

med nummer. Kodlistan lagrades separat från övrig data och endast studiens författare och 

handledaren hade tillgång till kodlistan. Kodlistan och all annan data dokumenterades och 

lagrades på lösenordskyddad dator.  
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4 RESULTAT 

4.1 Skillnad i funktionell kvot mellan tennisspelare och kontrollgrupp samt 

mellan dominant och icke dominant arm 
En ANOVA för upprepade mätningar utfördes för att analysera skillnaden mellan funktionell 

kvot hos tennisspelarnas dominanta arm och kontrollgruppens dominanta arm samt mellan 

tennisspelarnas icke dominanta arm och kontrollgruppens icke dominanta arm. Dessutom 

analyserades skillnaden mellan dominant och icke dominant arm i respektive grupp. 

Resultaten för den statistiska analysen med ANOVA för analys mellan och inom grupper 

sammanfattas i tabell 2.  Resultatet på den deskriptiva analysen för de två funktionella 

kvoterna uppdelat i grupper baserat på grupp och kön visas i tabell 3. Kvoterna är uträknade 

på normaliserade styrkevärden (N/kg).  

4.1.1 Funktionell kvot 90-90 

Denna studie visar signifikant interaktion mellan sida × grupp (p= 0,007 med en effect size på 

0,123) för funktionell kvot 90-90. För att förstå interaktionen bättre analyserades graferna, se 

figur 6 och figur 7.  

 

Figur 6 för flickor visar att det fanns en signifikant skillnad mellan flickornas dominanta arm i 

tennisgruppen och flickornas dominanta arm i kontrollgruppen med lägre kvotvärden i 

tennisgruppen. Ingen skillnad fanns mellan icke dominant arm. Signifikant skillnad kunde 

även utläsas mellan flickornas dominanta arm och icke dominanta arm i tennisgruppen, men 

inte i kontrollgruppen. Båda grupperna har lägre kvotvärden på dominant arm jämfört med 

icke dominant arm. 

 

Figur 7 för pojkar visar att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna för pojkar 

varken för dominant eller icke dominant arm. Signifikant skillnad kunde utläsas mellan 

pojkarnas dominanta arm och icke dominanta arm i tennisgruppen, men inte i 

kontrollgruppen. Båda grupperna har lägre kvotvärden på dominant arm jämfört med icke 

dominant arm. Skillnaderna är generellt mindre i grupperna med pojkar än i grupperna med 

flickor. 
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Figur 6.  Skillnad i styrka för flickor i funktionell kvot 90-90 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
  
 
 
 

 
Figur 7.  Skillnad i styrka för pojkar i funktionell kvot 90-90 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
  
 



	   22	  

4.1.2 Funktionell kvot 90-0 

Vid analys av funktionell kvot 90-0 uppfylldes inte ANOVA-antaganden avseende 

normalfördelning och varians, vilket innebar att resultatet i modellen inte var trovärdigt. 

Eftersom misstanke fanns att det berodde på att pojkgrupperna hade väldigt lika kvotvärden 

utfördes en ny analys för respektive kön. ANOVA-antaganden uppfylldes då vid analysen för 

flickor, men inte för pojkar, varför analysen för pojkar inte redovisas.  

 

Denna studie visar en signifikant interaktion hos flickorna mellan sida × grupp (p= 0,012 med 

en effect size på 0,228) för funktionell kvot 90-0. För att förstå interaktionen bättre 

analyserades grafen, se figur 8.  

 
Figur 8 för flickor visar att det fanns en signifikant skillnad mellan flickornas dominanta arm 

och icke dominanta arm i tennisgruppen med lägre värden på dominant arm. Ingen signifikant 

skillnad fanns i kontrollgruppen. Båda grupperna har lägre kvotvärden på dominant arm 

jämfört med icke dominant arm. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna på varken 

dominant eller icke dominant arm. 

 

 

 

 
Figur 8.  Skillnad i styrka för flickor i funktionell kvot 90-0 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
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4.2 Skillnad i isometrisk kvot mellan tennisspelare och kontrollgrupp samt 

mellan dominant och icke dominant arm 
En ANOVA för upprepade mätningar utfördes för att analysera skillnaden mellan isometrisk 

kvot hos tennisspelarnas dominanta arm och kontrollgruppens dominanta arm samt mellan 

tennisspelarnas icke dominanta arm och kontrollgruppens icke dominanta arm. Resultaten för 

den statistiska analysen med ANOVA för analys av isometrisk kvot mellan och inom grupper 

sammanfattas i tabell 2. Resultatet på den deskriptiva analysen för de två isometriska kvoterna 

uppdelat i grupper baserat på grupp och kön visas i tabell 3. Kvoterna är uträknade på 

normaliserade styrkevärden (N/kg).  

 

4.2.1 Isometrisk kvot 90-90 

Denna studie visar signifikant interaktion mellan sida × grupp × kön (p= 0,014 med en effect 

size på 0,104) för isometrisk kvot 90-90. För att förstå interaktionen bättre analyserades 

graferna, se figur 9 och figur 10. 

 

Figur 9 för flickor visar att det fanns en signifikant skillnad mellan flickornas dominanta arm i 

tennisgruppen och flickornas dominanta arm i kontrollgruppen med lägre kvotvärden i 

tennisgruppen. Ingen skillnad fanns mellan icke dominant arm. Signifikant skillnad kunde 

även utläsas mellan flickornas dominanta arm och icke dominanta arm i tennisgruppen, men 

inte i kontrollgruppen.  

 

Figur 10 för pojkar visar att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna för pojkar 

varken för dominant eller icke dominant arm. Inte heller fanns det några signifikanta 

skillnader mellan pojkarnas dominanta arm och icke dominanta arm någon av grupperna. 

Båda grupperna har lägre kvotvärden på dominant arm jämfört med icke dominant arm.  
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Figur 9.  Skillnad i styrka för flickor i isometrisk kvot 90-90 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
 

 

 
Figur 10.  Skillnad i styrka för pojkar i isometrisk kvot 90-90 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
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4.2.2 Isometrisk kvot 90-0 

Denna studie visar signifikant interaktion mellan sida × grupp (p= 0,027 med en effect size på 

0,086) för isometrisk kvot 90-0. För att förstå interaktionen bättre analyserades graferna, se 

figur 11 och figur 12. 

 

Figur 11 för flickor visar att det fanns en signifikant skillnad mellan flickornas dominanta arm 

i tennisgruppen och flickornas dominanta arm i kontrollgruppen med lägre kvotvärden i 

tennisgruppen. Ingen skillnad fanns mellan grupperna avseende icke dominant arm. 

Signifikant skillnad kunde även utläsas mellan flickornas dominanta arm och icke dominanta 

arm i tennisgruppen, men inte i kontrollgruppen.  

 

Figur 12 för pojkar visar att ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna för pojkar på 

dominant arm, men dock på icke dominant arm. Signifikant skillnad fanns även mellan 

pojkarnas dominanta arm och icke dominanta arm i tennisgruppen, men inte i 

kontrollgruppen. Båda grupperna har lägre kvotvärden på dominant arm jämfört med icke 

dominant arm.  

 

	  

 
Figur 11.  Skillnad i styrka för flickor i isometrisk kvot 90-0 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
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Figur 12.  Skillnad i styrka för pojkar i isometrisk kvot 90-0 mellan dominant och icke dominant arm hos 
tennisgrupp och kontrollgrupp. 
Sida=arm 
 
 
Tabell 2. Resultat från ANOVA för upprepade mätningar 

 

Funktionell  
kvot 
90-90 

Funktionell  
kvot 
90-0 

Isometrisk 
 kvot 
90-90 

Isometrisk 
kvot  
90-0 

     Tre-vägsinteraktion       
(sida × grupp × 
kön)  NS NS * NS 

 
        

Två-
vägsinteraktion 

    (sida × grupp)  * * * * 
(sida × kön)  NS NS NS NS 
(grupp × kön)  NS NS NS * 

     Main effects       
sida * * * * 
grupp * NS * NS 
kön * NS * NS 

     Funktionell kvot = excentrisk utåtrotation/ isometrisk inåtrotation 
Isometrisk kvot = isometrisk utåtrotation/ isometrisk inåtrotation 
90-90 = 90° abduktion och 90° utåtrotation i axeln 
90-0 = 90° abduktion och 0° utåtrotation i axeln 
* = signifikant skillnad, p ≤0,05 
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Tabell 3. Deskriptiv analys för funktionell kvot och isometrisk kvot 

  
Funktionell kvot  

90-90 
Funktionell kvot 

90-0 
Isometrisk kvot 

 90-90 
Isometrisk kvot 

90-0 

           D ID D ID D ID D ID 
Tennis Flickor               
(n=15) 

        Medelvärde 0,71 1,06 0,66 0,84 56,63 74,39 71,56 92,30 
SD 0,12 0,28 0,12 0,14 12,89 23,81 17,17 16,40 
Kontroll Flickor             
(n=12) 

        Medelvärde 0,98 1,06 0,73 0,77 82,40 80,20 86,19 87,85 
SD 0,16 0,19 0,08 0,12 12,83 16,33 8,96 14,65 
Tennis Pojkar               
(n=15) 

        Medelvärde 0,71 0,87 0,76 0,89 55,44 61,01 79,45 97,03 
SD 0,13 0,20 0,23 0,26 10,20 14,92 17,14 25,10 

Kontroll Pojkar             
(n=17) 

        Medelvärde 0,78 0,89 0,74 0,78 59,85 66,58 74,12 83,37 
SD 0,14 0,20 0,13 0,14 11,08 16,81 11,99 13,01 

Funktionell kvot = excentrisk utåtrotation/ isometrisk inåtrotation 
Isometrisk kvot = isometrisk utåtrotation/ isometrisk inåtrotation 
90-90 = 90° abduktion och 90° utåtrotation i axeln 
90-0 = 90° abduktion och 0° utåtrotation i axeln 
 

	  

4.3 Icke dominant arm som kontroll jämfört med kontrollgrupp 
Vid närmare analys av de funktionella respektive isometriska kvoterna med oberoende t-test 

mellan icke dominant arm i tennisgruppen jämfört med dominant arm i kontrollgruppen 

framkom signifikanta skillnader hos pojkarna för isometrisk kvot 90-0 (p<0,01) och nästan 

signifikant skillnad för funktionell kvot 90-0 (p= 0,056). Hos flickorna fanns signifikant 

skillnad för funktionell kvot 90-0 (p<0,05).  
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5 DISKUSSION 
Studien syfte var jämföra den funktionella och isometriska kvoten hos elitspelande 

tennisjuniorer med en kontrollgrupp av icke overhead-idrottare samt att utvärdera 

användandet av kontrollgrupp. Denna studie visade att det fanns signifikanta två-

vägsinteraktioner (sida × grupp) för alla kvoter. Det var större skillnader mellan flickornas 

grupper än mellan pojkarnas grupper. Överlag hade de flesta en lägre funktionell och 

isometrisk kvot på dominanta armen jämfört med den icke dominanta armen med större 

skillnader mellan armarna i tennisgrupperna och hos flickorna. Det finns en felkälla i att 

använda den icke dominanta armen som kontroll vid mätning av styrka i rotatorkuffen. 

  

5.1 Metod diskussion 

5.1.1 Deltagare 

Anledningen till vald undersökningsgrupp i studien med tanke på den stora variation av 

overhead-idrotter och overhead-yrken som finns, var att det skulle vara en grupp personer 

som använder sin arm overhead på ett extraordinärt sätt. Det skulle ha kunnat vara elektriker 

eller dylikt istället för tennisspelare, men de grupperna är mindre homogena och skulle ge mer 

bias. 

	  

Dimensionering av undersökningsgrupp och kontrollgrupp bör räknas ut baserat på statistisk 

power på 80% och en signifikansgräns på 5% (52). Storleken på undersökningsgruppen i 

denna studie baserades på antalet inskrivna tennisspelare på Riksidrottsgymnasier för tennis i 

Sverige, vilket var ca 30 ungdomar, med matchad storlek på kontrollgruppen. På grund av de 

relativt små undersökningsgrupperna, blev den statistiska styrkan i studien lägre än 80%, 

vilket i sin tur innebar en ökad risk för typ II fel (52). För att öka sannolikheten att resultatet 

stämmer i en större population matchades kontrollgruppen i möjligaste mån mot 

undersökningsgruppen avseende kön, ålder och träningsmängd. 

 

En aspekt som förtjänar att lyftas fram är att träningsmängden skiljde sig signifikant mellan 

grupperna. Trots att både tennisgruppen och kontrollgruppen var elitsatsande ungdomar som 

tränade minst tio timmar per vecka tränade tennisgrupperna, uppdelade på kön, mer än 

kontrollgrupperna (p =0,02 för pojkar och p= 0,00 för flickor, se tabell 1). Trots detta 

bedömdes gruppernas träningsmängd vara matchad.  
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5.1.2 Mätmetod 

Utgångspositionen på deltagarna i denna studie var sittande med armen i 90 graders 

abduktion. I tidigare studier vid mätning av utåt- och inåtrotation i axeln varierar deltagarnas 

utgångsposition mellan sittande, ryggliggande och magliggande. Den vanligaste positionen är 

sittande, vilket också oftast är mer funktionellt än liggande. I en studie av Cools et al. (2014) 

har man jämfört sittande, ryggliggande och magliggande position (46). Enligt deras resultat 

bör man välja sittande eller ryggliggande position för att få ett reliabelt värde på styrkan och 

magliggande position bör undvikas. I många studier som undersöker styrkan i axelns rotation 

i sittande är emellertid överarmen placerad intill kroppen (14,42,44,48) eller i scapulaplanet 

(42,47) och inte i 90 graders abduktion (28,29) som i denna studie. I en studie av Riemann et 

al. (2010) jämfördes magliggande position med 90 graders abduktion med sittande med armen 

i neutralläge och sittande med armen i scapulaplanet (42). Deras resultat visade att det inte 

fanns någon skillnad mellan sittande med armen i neutralläge och sittande med armen i 

scapulaplanet, men att deltagarna var starkare i båda dessa positioner jämfört med 

magliggande position. Rotatorkuffen är svår att testa med handhållen dynamometer utan att 

involvera andra muskelgrupper som bidrar till inåt- och utåtrotation av axeln, dessutom är det 

svårt att testa rotatorkuffen utan att korsa armbågsleden. Anledningen till vald 

utgångsposition i denna studie var att använda en reliabel och valid metod som samtidigt 

liknar de positioner som används i tennisen, vilket då blev mer funktionellt och överförbart 

till verkligheten samt att använda samma undersökningsprotokoll som Cools et al. (2015) och 

Johansson et al. (2015) har använt i sina studier (28,29). 

 

Alla mätningar i denna studie har utförts med en liten portabel handhållen dynamometer. En 

av styrkorna med handhållen dynamometer är att man enkelt och snabbt kan testa styrkan hos 

patienter utan att behöva tillgång till dyr högteknologisk utrustning. Det en stor fördel att 

kunna mäta styrkan på ett tillförlitligt sätt med en handhållen dynamometer (29,36,40,44,45). 

Användandet av en handhållen dynamometer är en av studiens styrkor, men samtidigt leder 

det till en svaghet. Kliniska mätningar uppnår ofta inte samma reliabilitet, validitet och 

precision som vid laboratoriemätningar. Detta medför att det blir viktigare att maximera 

standardiseringen vid utförandet av alla mätningar, såsom att helst ha en och samma testare, 

blinda den testansvarige från mätvärdena under testproceduren, ha standardiserat deltagarnas 

utgångsposition och ha standardiserat alla muntliga instruktioner (29,36). Instrumentet har 

visat sig vara reliabelt och valitt för styrkemätning av rotatorkuffen vid jämförelse med 

isokinetisk dynamometer (29,40,45), vilket gör det till ett utmärkt alternativ för den enskilde 
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klinikern. Det är bättre att använda en handhållen dynamometer än att jobba med manuell 

muskeltestning med tanke på reliabilitet, precision och objektivitet (37). Handhållen 

dynamometer har högre sensitivitet och högre intra- och interreliabilitet än manuell 

muskeltestning för att upptäcka styrkenedsättningar i rotatorkuffen (44). 

 

Det finns en del risker för mätfel vid mätning av styrka med handhållen dynamometer, så som 

styrkan hos den testansvarige, standardisering av utgångsposition hos deltagaren, stabilisering 

av deltagaren, standardisering av placering av dynamometern, med vilken metod man 

applicerar motståndet vid testet samt förmågan att behålla samma momentarm under hela 

testet (36).  

 

För att undvika problem med reliabilitet och validitet på grund av att den testansvarige inte är 

tillräckligt stark rekryterades en extern testansvarig som var starkare än mig. Detta medförde 

att alla deltagare i studien kunde testas. Användandet av en extern testare i studien ställer 

dock större krav på interreliabilitet och minskar styrkan i studien. Test-retest reliabilitet för 

styrkemätningar med handhållen dynamometer har i många studier visat sig vara hög, framför 

allt när testen utförs av en terapeut med erfarenhet i mättekniken (37). Resultatens reliabilitet 

och validitet är beroende av styrkan hos testansvarig som alltid måste vara starkare än 

deltagaren, annars kommer värdena inte att bli reliabla. Det är av största vikt att testansvarig 

klarar av att stabilisera och att möta eller övervinna den kraft som deltagaren producerar, 

vilket kan vara ett problem om testansvarig inte är så fysiskt stark och/eller om deltagarna är 

väldigt starka (37).  

 

 För att ytterligare höja kvaliteten på studien hade intertester reliabiliteten mellan de testare 

som ingår i studien kunnat utföras. Denna reliabilitet borde klargöras innan man jämför 

testresultat som olika testare har fått fram. Denna studie har förutsatt att handhållen 

dynamometer har bra validitet och reliabilitet baserat på tidigare studier och därför har det 

inte utförts en pilotstudie för att utvärdera studiens interna reliabilitet. Detta är något att ta i 

beaktande i framtida studier.  

 

Standardisering av utgångsposition hos deltagaren, stabilisering av deltagaren och 

standardisering av placering av dynamometern har genomförts i enlighet med de testprotokoll 

som använts i tidigare studier (28,29). Dessutom rekryterades ytterligare en extern testare för 

att kontrollera deltagarnas utgångsposition och själva testutförandet samt för att läsa av 
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värdena på den handhållna dynamometern. Detta för att förbättra reliabiliteten och minska 

risken för bias. Trots att alla deltagare fick samma instruktioner om utförande och 

utgångsposition under testproceduren, hade en del svårt att behålla korrekt position under 

testen, vilket medförde att testet fick göras om. Detta kan möjligen ha lett till ökad uttröttning 

muskulärt, vilket i sin tur skulle ha kunnat påverka deras resultat i de godkända mätningarna. 

 

I de fall som deltagarna i denna studie var långa har den testansvarige använt sig av någon 

form av upphöjning att stå på vid utförandet av testerna, se figur 13. Detta har inneburit att 

stabiliseringen av deltagaren har förbättrats och blivit mer standardiserad. Eftersom man får 

bättre kraft om man står lite ovanför den som testas vid alla test som innefattar utåtrotation, 

kan längden på deltagaren och längden på testansvarig vara ytterligare en aspekt som kan bli 

ett problem vid användning av handhållen dynamometer. I denna studie har stora viktplattor 

till skivstång använts, vilket medförde att det var enkelt att anpassa höjden utifrån deltagarnas 

längd samt att det var mycket stabilt.  

 

 
Figur 13. Utgångsposition för testansvarig och deltagare vid användning av upphöjning med viktplattor. 

 

Om man slapp stabilisera deltagarnas arm vid testförfarandet skulle det bli lättare att klara av 

starkare personer eftersom man då skulle kunna använda sig av tvåhandsgrepp. I en studie av 

Kolber et al. (2007) har en portabel stabiliseringsanordning använts tillsammans med 

handhållen dynamometer för att mäta styrkan i inåt- och utåtrotation med bra resultat 

avseende reliabilitet (47). I den studien har dock haft utgångspositionen varit 30 graders 
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abduktion i scapulaplanet för att stabilisera humerus och endast isometrisk styrka har mätts. 

Den stabiliseringsanordning som använts i studien kan inte användas i 90-0 eller 90-90 läge 

och var därmed inte aktuell för denna studie. Vid sökning i litteraturen har ingen studie hittats 

med handhållen dynamometer som använt en stabiliseringsanordning i 90-0 eller 90-90 läge. 

Detta kan dock vara tips inför framtida studier att utarbeta en ny enkel och ändå reliabel 

metod, med någon form av portabel stabiliseringsanordning som är enkel att ta med och har 

en låg kostnad. 

 

En synpunkt som bör lyftas fram är att kvoten mellan excentrisk utåtrotation delat med 

isometrisk inåtrotation i denna studie är kallad ”funktionell kvot”, trots att baserat på 

isokinetiska mätningar ska det vara excentrisk utåtrotation delat med koncentrisk inåtrotation 

(25-27). Anledningen till detta var att trots eftersökningar har endast en studie på koncentrisk 

styrka med handhållen dynamometer hittats och den visade inte att det var en bra och 

tillförlitlig metod (43). Eftersom denna studie använt isometrisk styrka för att räkna ut den 

funktionella kvoten går det inte att exakt jämföra denna studies värden med andra studier med 

funktionell kvot baserat på excentrisk utåtrotation/ koncentrisk inåtrotation.  

 

5.2 Resultat diskussion 
Trots normalisering mot vikt fanns det vissa signifikanta skillnader mellan kön i denna studie. 

Detta är motstridigt mot de resultat som framkom i studien på vuxna av Cools et al. (2015) 

där normalisering mot vikt medförde att skillnader mellan kön försvann (28). Detta skulle 

kunna förklaras av att deltagarna i denna studie är yngre och att alla ännu inte har vuxit 

färdigt. Det finns stor variation i vid vilken ålder man hamnar i puberteten, vilket i sin tur 

påverkar vilken tillväxtfas ungdomen är i, både avseende längd, vikt och muskelmassa.   

 

5.2.1 Funktionell och isometrisk kvot 

De funktionella kvoterna (excentrisk utåtrotation/isometrisk inåtrotation) varierade mellan 

0,53 till 1,55 med skillnader baserade på grupp, kön och sida. Om man tittar på medelvärden 

för pojkarna framkom att ingen grupp hamnade över gränsvärdet 1. För flickorna låg båda 

grupperna över gränsvärdet 1 på icke dominant arm 90-90. För dominant arm nådde 

kontrollgruppen nästan gränsen med ett värde på 0,98, medan tennisgruppen låg långt under 

gränsen med ett värde på 0,71. I läget 90-0 nådde ingen flickgrupp över gränsvärdet 1, se 

tabell 3. Detta skiljer sig markant från resultatet i studien på vuxna av Cools et al. (2015) där 
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alla idrottsgrupper hade medelvärden på funktionell kvot över 1 (28). Även i en studie av 

Noffal et al. (2003) som undersökte funktionell kvot med isokinetisk dynamometer hos 

overhead-idrottare och jämförde med en kontrollgrupp av icke overhead-idrottare hade båda 

grupperna medelvärden på funktionell kvot över 1 (27). I den studien framkom att 

kontrollgruppen hade högre kvotvärden på både dominant och icke dominant arm jämfört 

med overhead-idrottarna. Dessutom hade både grupperna högre värden på icke dominant arm 

jämfört med dominant arm. Dessa resultat överensstämmer med mina resultat för flickorna, 

men endast delvis för pojkarna. Deltagarna i studien av Noffal et al (27) var vuxna och av 

båda könen i grupperna.  

 

De isometriska kvoterna (isometrisk utåtrotation/isometrisk inåtrotation) varierade mellan 34 

och 157 uttryckt i procent. Även här skiljer sig resultatet i denna studie från resultatet i 

studien på vuxna av Cools et al (28) där alla idrottsgrupper hade medelvärden på isometrisk 

kvot över gränsvärdet på 75%. Medelvärdet på isometrisk kvot hos tennispojkarna i denna 

studie låg över gränsvärdet för isometrisk kvot 90-0, men inte i 90-90 läget. För 

kontrollgruppen var förhållandet ungefär likadant. Flickornas kontrollgrupp låg över 

gränsvärdet i båda lägen och på båda armarna. Tennisflickorna däremot låg endast över 

gränsen på icke dominant arm i 90-0 läget och nådde nästan gränsen (m=74,39) i 90-90 läget 

för icke dominant arm, se tabell 3. En förklaring till varför resultatet i denna studie skiljer sig 

så markant från studien på vuxna av Cools et al. (2015) skulle kunna vara att deltagarna i 

denna studie var yngre och kanske inte var införstådda med vikten av att träna utåtrotation 

och den excentriska styrkan i utåtrotation och därför inte lägger så mycket tid på detta (28).  

 

I denna studie var det väldigt små skillnader i funktionell och isometrisk kvot hos pojkarna. 

Att det inte var större skillnader i styrka mellan tennisgruppen och kontrollgruppen bland 

pojkarna i denna studie var förvånande. Enligt tidigare studier och enligt resultatet i denna 

studie avseende flickorna är det oftast en skillnad i styrka i inåtrotation med ökad styrka i den 

dominanta armen i gruppen som tränar overhead-idrott jämfört med kontroll (kontrollen är 

dock ofta den icke dominanta armen), men ingen skillnad i utåtrotation mellan grupperna 

(19,25,26,42). Detta påverkar i sin tur kvoterna som blir lägre om inåtrotationen är högre. 

Eftersom tennisspelarna tränade markant mer med armarna och tränade signifikant fler 

timmar per vecka jämfört med kontrollgruppen kunde det ha förväntats att det skulle finnas 

större skillnader mellan pojkgrupperna. Att det inte fanns någon skillnad mellan tennis och 

kontrollgrupp bland pojkarna skulle delvis kunna förklaras av att i gymnasieåldern är det 
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många pojkar som tränar överkropp av estetiska skäl. Trots att ingen i kontrollgruppen ägnade 

mer än cirka tio procent av sin totala träningstid åt träning av armar, skulle en av orsakerna till 

att fotbollsspelarna var så starka i inåtrotation kunna vara att när de tränar överkropp tränar de 

med stor sannolikhet m.pectoralis major och m.latsissimus dorsi, vilka båda är starka 

inåtrotatorer och förmodligen tränar de inte så mycket utåtrotation. Detta skulle även kunna 

förklara att det inte skiljer så mycket mellan dominant och icke dominant arm eftersom de 

med största sannolikhet tränar båda armarna lika mycket. 

 

5.2.2 Kontrollgrupp 

I denna studie framkom att det fanns signifikanta skillnader mellan icke dominant arm i 

tennisgruppen och dominant arm i kontrollgruppen i en av fyra kvoter (och nästan signifikant 

skillnad i ytterligare en) för pojkarna och i en av fyra kvoter för flickorna. De flesta studier 

som undersökt styrkan i rotatorkuffen med isokinetisk eller handhållen dynamometer har 

använt den icke dominanta armen som kontroll (20,25,26,28,49). Detta skulle dock kunna 

vara en orsak till bias i studierna enligt de resultat som framkommit i denna studie. Att 

använda kontralateral extremitet som kontroll vid undersökning av styrka är en vedertagen 

metod inom fysioterapi (24). Detta är dock inte helt tillförlitligt i övre extremitet eftersom det 

finns naturliga skillnader mellan armarna på grund av att man har en dominant och en icke 

dominant arm. Ännu mindre tillförlitligt blir det när man undersöker en idrottsgrupp med 

unilateral armdominans såsom tennisspelare (24,50). Dessutom skriver Ellenbecker et al. 

(2000) i sin artikelsammanställning att isokinetiska deskriptiva studier visar att det finns 

skillnader i graden av armdominans samt att närvaron av styrkedominans endast förekommer 

i vissa muskelgrupper (24). Flera studier har visat att styrkan i inåtrotation i 

glenohumeralleden är signifikant större på dominant arm jämfört med icke dominant arm, 

men att ingen skillnad mellan armar finns för utåtrotation (19,25,26,42). Trots att det finns 

kunskap om skillnaden mellan dominant och icke dominant arm är det sällan som det tas upp 

som en begränsning. Ytterligare en aspekt som sällan tas upp är att det inte är alldeles 

ovanligt att den dominanta armen i vardagen inte är dominant arm vid idrottsutövande. Detta 

framkom i denna studie med fyra tennisspelare som var vänsterhänta, men som hade höger 

arm som den dominanta armen när de spelade tennis. Att hos dessa spelare använda 

kontralateral arm som kontroll blir en felkälla. 
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Vid undersökning av styrkan hos overhead-idrottare då jämförelse är gjord med den icke 

dominanta armen går det inte att veta exakt hur stor del av skillnaderna som beror på den 

naturliga skillnaden mellan dominant och icke dominant arm respektive sportsspecifika 

adaptationer (24). En annan synpunkt att ta i beaktande är att den icke dominanta armen 

används på olika sätt beroende på vilken overhead-idrott som utövas. Utifrån resultaten i 

denna studie kan det vara vanskligt att använda den icke dominanta armen som enda kontroll 

vid liknande studier eftersom kvotvärdet på den icke dominanta armen i tennisgruppen ofta 

skiljde sig från kvotvärdet på den dominanta armen i kontrollgruppen. Att det finns en felkälla 

i att använda den icke dominanta armen som kontroll har inte framkommit med lika stor 

tydlighet i tidigare studier och är något som bör tas i beaktande vid design av framtida studier. 
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6 KONKLUSION 
Studien syfte var att använda handhållen dynamometer för att jämföra den funktionella och 

isometriska kvoten hos elitspelande tennisjuniorer med en kontrollgrupp av icke overhead-

idrottare samt att utvärdera användandet av kontrollgrupp.  

Denna studie förser kliniker med referensvärde för unga tennisspelare och för icke overhead-

idrottare för funktionell och isometrisk kvot i rotatorkuffen mätt med handhållen 

dynamometer. Studien visade signifikanta skillnader för funktionell respektive isometrisk 

kvot mellan tennisgrupp och kontrollgrupp samt mellan dominant och icke dominant arm. 

Överlag hade de flesta en lägre funktionell och isometrisk kvot på dominanta armen jämfört 

med den icke dominanta armen med större skillnader mellan armarna i tennisgrupperna och 

hos flickorna. Generellt hade färre i tennisgrupperna kvotvärden över rådande gränsvärden 

jämfört med kontrollgrupperna. Det finns en felkälla i att använda den icke dominanta armen 

som kontroll vid mätning av styrka i rotatorkuffen. 

Genom denna studie har ny information framkommit inom området OMT som kan vara till 

hjälp för kliniker vid bedömning av styrka i rotatorkuffen hos friska och skadade ungdomar 

inom tennisen, men även hos andra patientgrupper som inte håller på med träning specifikt 

inriktad på övre extremitet. Som fysioterapeut med examen i OMT ska en effektiv och säker 

undersökning och behandling av patienter med neuromuskuloskeletala funktionsproblem 

kunna utföras (16). Att ha objektiv information om den komplicerade balansen mellan 

muskelstyrkan i agonist och antagonist är en viktig resurs vid rehabilitering och preventiv 

screening av axeln. Genom att använda den metod som använts i studien för att få ett 

objektivt värde på rotatorkuffens muskelbalans eller bristen på sådan, hos aktiva ungdomar 

med axelproblem och genom att använda de referensvärden som framkommit i studien skulle 

undersökning, bedömning och behandling kunna effektiviseras. Denna studie har tydligt visat 

att det inte är tillförlitligt att använda kontralateral arm som kontroll vid styrkemätning av 

rotatorkuffen. Att vara medveten om de naturliga skillnader som föreligger mellan dominant 

och icke dominant arm är därmed av största vikt och man bör alltså vara försiktig om man 

använder den kontralaterala extremiteten som kontroll vid mätning av styrka, framförallt hos 

overhead-idrottare med unilateral armdominans. 

 

Förhoppningsvis kommer resultatet i denna studie att bidra till fördjupad information som kan 

understödja helhetsbilden av den friska och skadade axeln. Även om denna studie är liten, kan 
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den ses som en förstudie eller pilotstudie vars resultat har gett oss värdefull information inför 

en eventuell större studie. Framtida studier inom området bör använda sig av en kontrollgrupp 

som referens istället för den icke dominanta armen samt ha större undersökningsgrupper för 

att få fram resultat med högre bevisvärde.   
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     Bilaga 1 

Informationsbrev 

Vill du delta i en studie gällande styrkemätning i axeln hos ungdomar som spelar tennis 

jämfört med ungdomar som spelar fotboll? 

Projekttitel: Excentrisk och isometrisk styrkemätning av inåt- och utåtrotation i 

glenohumeralleden med handhållen dynamometer hos elitspelande 

tennisjuniorer 
	  
Utövande av sport leder till att människans kropp anpassar sig till de krav som ställs på 

kroppen utifrån den sport man deltar i. De idrottsanpassade förändringar som sker i axlarna 

hos unga tennisspelare avseende styrka är en vanlig orsak till axelskador. Syftet med denna 

studie är att kartlägga styrka i axlarna hos elitspelande tennisungdomar och fotbollsungdomar. 

Jag hoppas att undersökningen kommer att ge mig information om hur styrkan i axlarna 

påverkas av den idrott man utövar och därför har jag valt att undersöka tennisspelare som 

framförallt tränar armar och jämföra med fotbollsspelare som framförallt tränar ben. 

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. 

Urvalskriterier: Du ska vara i åldern 16-19 år och träna minst 10 timmar/vecka. Du får 

inte ha opererats eller haft frakturer i nacke eller axlar eller haft en axel ur led. Du får 

inte heller ha haft smärta i axel eller nacke som medfört minskad träningstid de 

senaste 3 månaderna. 

 

2. Om Du uppfyller urvalskriterierna kommer jag till din skola/träningslokal och 

genomför mätningarna. Att delta i studien innebär att jag kommer att mäta din styrka i 

axeln i fem olika positioner på höger och vänster arm i sittande. Styrkan mäts med en 

liten bärbar apparat som hålls mot din arm. Vid testtillfället kommer jag att förklara 

muntligt och praktiskt hur alla test går till. 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 genom att meddela ansvarig sjukgymnast eller handledaren, se 

kontaktuppgifter nedan. Om detta skulle ske kommer all redan insamlad data kopplad till Dig   
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att förstöras och inte vara en del av studien. Du som deltagare i studien kommer att garanteras 

konfidentialitet, dvs all information som samlas in under studien samt alla personuppgifter 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och uppgifterna kommer inte att 

kunna härledas till Dig som person vid rapportskrivning eller presentation av undersökningen.  

 

Alla personuppgifter kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig 

för dina personuppgifter är Luleå tekniska universitet. Personuppgifterna (namn, adress, 

mailadress och ålder) inhämtas från Din nuvarande skola/ansvarig tränare, övriga uppgifter, 

såsom vad och hur mycket du tränar mm, får Du uppge i ett frågeformulär. Personuppgifterna 

bevaras i 10 år i enlighet med de föreskrifter om arkivering och gallringstid som finns vid 

Luleå tekniska universitet. 

 

Resultatet från dessa mätningar kommer att vara underlag för ett examensarbete på 

masternivå. 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/. 

 

Ansvarig 

Denna studie utförs som ett studentarbete inom ramen för Masterutbildning inom Ortopedisk 

Manuell Terapi vid institutionen för Hälsa och Rehabilitering, Luleå tekniska universitet. 

Ansvarig för genomförandet av studien är Cecilia Palmqvist, sjukgymnast på Cityakuten 

Rehab & Sport, Stockholm.  

 

Kontakt 

Cecilia Palmqvist, Leg. Sjukgymnast, Cityakuten Rehab och Sport, Stockholm 

anaapi-2@student.ltu.se  tel: 073-384 24 71 

 

Handledare: Inger Jacobson, Universitetslektor 

Inger.jacobson@ltu.se  tel: 0920-49 10 00, växelnummer. 
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Informerat samtycke 

Vill du delta i en studie gällande styrkemätning i axeln hos ungdomar som spelar tennis 

jämfört med ungdomar som spelar fotboll? 

Projekttitel: Excentrisk och isometrisk styrkemätning av inåt- och utåtrotation i 

glenohumeralleden med handhållen dynamometer hos elitspelande 

tennisjuniorer 

 

Jag har läst och förstått vad det innebär att delta i studien. 

JA	  	  ☐	   NEJ	  	  ☐	  
 

Jag vill ingå i studien och ger härmed mitt medgivande. 

 

JA	  	  ☐	   NEJ	  	  ☐ 
 
Jag har läst och förstått och godkänner den personuppgiftshantering som beskrivs i 

informationsbrevet. 

 

JA	  	  ☐	   NEJ	  	  ☐ 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum  Signatur 

  

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Frågeformulär 

Frågeformulär inför deltagande i en studie gällande styrkemätning hos ungdomar som 

spelar tennis jämfört med ungdomar som spelar fotboll? 

Projekttitel: Excentrisk och isometrisk styrkemätning av inåt- och utåtrotation i 

glenohumeralleden med handhållen dynamometer hos elitspelande 

tennisjuniorer 
	  

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

 

Längd:………………………….. cm      

 

Flicka  ☐  Pojke ☐ 

 

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? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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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 på föregående fråga, 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 ☐ 
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Informationsbrev till föräldrar 

Mitt namn är Cecilia Palmqvist och jag arbetar som sjukgymnast på Cityakuten Rehab & 

Sport i Stockholm. Jag har lång arbetserfarenhet och går en masterutbildning för 

sjukgymnaster och ska nu göra mitt examensarbete vid institutionen för Hälsa och 

Rehabilitering, Luleå tekniska universitet. Jag planerar att genomföra en studie som innebär 

styrkemätning i axeln hos ungdomar som spelar tennis och ungdomar som spelar fotboll.  

Projekttitel: Excentrisk och isometrisk styrkemätning av inåt- och utåtrotation i 

glenohumeralleden med handhållen dynamometer hos elitspelande 

tennisjuniorer 

Syftet med denna studie är att kartlägga styrkan i axlarna hos elitspelande tennisungdomar 

och fotbollsungdomar. Utövande av sport leder till att människans kropp anpassar sig till de 

krav som ställs på kroppen utifrån den sport man deltar i. De idrottsanpassade förändringar 

som sker i axlarna hos unga tennisspelare avseende styrka är en vanlig orsak till axelskador. 

Jag hoppas att undersökningen ger mig information om hur styrkan i axlarna påverkas av den 

idrott man utövar och därför har jag valt att undersöka tennisspelare som framförallt tränar 

armar och jämföra med fotbollsspelare som framförallt tränar ben. 

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 10 timmar/vecka. 

Deltagarna ska inte ha opererats eller haft frakturer i nacke eller axlar eller haft en axel 

ur led. Deltagarna får inte heller ha haft smärta i axel eller nacke som medfört minskad 

träningstid de senaste 3 månaderna. 

2. Om ungdomen uppfyller urvalskriterierna kommer jag att mäta styrka i fem olika 

positioner på höger och vänster arm. Hela proceduren tar ca 30 minuter. 
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Deltagandet är helt frivilligt och man har när som helst rätt att, utan att ange någon anledning, 

avbryta sitt deltagande i studien genom att meddela ansvarig sjukgymnast eller handledaren, 

se kontaktuppgifter nedan. Om detta skulle ske kommer all redan insamlad data kopplad till 

ungdomen att förstöras och inte vara en del av studien. Deltagare i studien kommer att 

garanteras konfidentialitet, dvs all information som samlas in under studien samt alla 

personuppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och och det 

som avhandlas under studien kommer inte att kunna härledas till deltagarna vid 

rapportskrivning eller presentation av undersökningen.  

 

Alla personuppgifter kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig 

för personuppgifterna är Luleå tekniska universitet. Personuppgifterna (namn, adress, 

mailadress och ålder) inhämtas från ungdomens nuvarande skola/ansvarig tränare, övriga 

uppgifter, såsom vad och hur mycket ungdomen tränar mm, får de uppge i ett frågeformulär.  

Personuppgifterna bevaras i 10 år i enlighet med de föreskrifter om arkivering och gallringstid 

som finns vid Luleå tekniska universitet. 

 

Resultatet från dessa mätningar kommer att vara underlag för ett examensarbete på 

masternivå. 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/.  

Denna studie utförs som ett studentarbete inom ramen för Masterutbildning inom Ortopedisk 

Manuell Terapi vid institutionen för Hälsa och Rehabilitering, Luleå tekniska universitet. 

Ansvarig för genomförandet av studien är Cecilia Palmqvist, sjukgymnast på Cityakuten 

Rehab & Sport, Stockholm.  

 

 

Kontakt: 

Cecilia Palmqvist, Leg. Sjukgymnast, Cityakuten Rehab och Sport, Stockholm 

anaapi-2@student.ltu.se  tel: 073-384 24 71 

 

Handledare: Inger Jacobson, Universitetslektor 

Inger.jacobson@ltu.se  tel: 0920-49 10 00, växelnummer. 

	  


