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Abstrakt 
 

De vanligaste besvären som en simmare upplever kommer från axeln, också känt som 
simmarskuldra. Syftet med den här studien var att kartlägga vilka riskfaktorer för simmarskuldra 
som har identifierats och vilka preventiva interventioner som har studerats samt har haft bevisad 
förebyggande effekt på simmarskuldra. En artikelsökning utfördes i AMED, CinAHL, Google 
Scholar, Medline, PRIMO, ProQuest, PubMed och Scopus. Preventionsstudierna värderades med 
PEDros graderingsskala.  I det slutgiltiga urvalet inkluderades 28 studier om riskfaktorer och sex 
om prevention. Muskulär obalans, instabilitet, tidigare axelskador och hög träningsvolym var de 
mest förekommande riskfaktorerna i de inkluderade studierna. Styrketräning och styrketräning i 
kombination med stretching var de preventiva åtgärder som har prövats i preventionsstudierna. I 
en del studier fanns signifikanta förbättringar i bl.a. smärta, hållning och styrka mellan experiment- 
och kontrollgrupp. Enligt PEDros graderingsskala var många av studierna av dålig kvalitet. Det 
krävs fler studier med högre kvalitet för att få fram kunskap om huruvida ett preventionsprogram 
är effektivt mot simningsrelaterade axelskador.  
 

Nyckelord: Prevention, riskfaktorer, simmarskuldra, skador, skuldersmärta
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Abstract 
 
The most common complaints among swimmers are pain and injuries in the shoulder, also known 
as swimmer’s shoulder. The aim of this bachelor thesis was to chart the most common risk factors 
for shoulder injuries and pain in competitive swimmers, to examine which preventive strategies 
have been studied and the effects of these interventions on swimmer’s shoulder. Data was collected 
from AMED, CinAHL, Google Scholar, Medline, PRIMO, ProQuest, PubMed and Scopus. The 
quality of the preventive studies was assessed with PEDro scale.  A total of 34 studies were 
collected whereof 28 of them studied risk factors and six were preventive intervention studies. 
The result showed that muscular imbalances, history of pain in the shoulder, instability and 
exposure time in water were the most common risk factors of shoulder discomfort in swimmers. 
Resistance training and resistance training combined with stretching were studied preventive 
interventions. Some preventive studies showed significant effects on pain, posture and strength 
while some did not. PEDro scale showed poor to fair quality in five studies (2-5) and one study 
showed higher quality (PEDro scale 6). Further research with higher quality is necessary to 
examine the effects of preventive programs for swimmer’s shoulder.  
 

Keywords: injury, prevention, risk factors, shoulder pain, swimmer’s shoulder 
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Bakgrund 
 

Simning är en idrott som utförs av både motionärer och tävlingsidrottare. Det är vanligt att 

simmare börjar tävla i unga åldrar, ofta så tidigt som vid sju års ålder (Kammer, 1999). För 

elitsimmaren består simträningen av upp till 45000–68000 simmade meter per vecka, två pass 

per dag fem till sju dagar i veckan (Richardson et al., 1980). De simsätt som används i 

tävlingssammanhang är fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim där ca 80 % av träningen består 

av frisim oavsett vilket simsätt som är simmarens specialitet (Pollard & Croker, 1999).  

 

De fyra simsättens rörelsefaser 

Glid-, drag- och återhämtningsfasen är olika rörelsefaser som simsätten delas in i. I glidfasen är 

armbåge och axel flekterade framför eller bakom kroppen beroende på simsätt. Simmaren får 

sin framåtdrivande kraft i dragfasen genom att dra armarna genom vattnet. I återhämtningsfasen 

förs armarna tillbaka till glidfasen för att därefter påbörja en ny dragfas. 

 

Frisim är det simsätt som anses snabbast och utförs i magläge. Armrörelsen sker reciprokt, dvs. 

när den ena armen är i återhämtningsfas befinner sig den andra i dragfas (Heinlein & Cosgarea, 

2010). Armrörelsen ger upphov till en rotation av bålen (Psycharakis & McCabe 2011). 

Handen placeras en bit från mittlinjen i glidfasen (Heinlein & Cosgarea, 2010). Benrörelsen 

består av små sparkar med knäna i extension. Ansiktet är placerat under vattnet och andningen 

sker oftast bilateralt, dvs. åt båda sidorna varannan gång, vid återhämtningsfasen (Heinlein & 

Cosgarea, 2010).  

 

Fjärilsim simmas i magläge precis som i frisimmet. Till skillnad från frisim sker armrörelsen inte 

reciprokt utan simultant med cirkumduktion i glenohumeralleden (Heinlein & Cosgarea, 

2010). Det kräver en stor rörlighet i axeln och det finns de som menar att det är en 

nödvändighet hos simmare för att kunna simma fort (Blanch, 2004). Benen hålls ihop och 

simmaren använder en delfinkick som fortplantar sig genom hela kroppen under simtaget. 

Andningen sker fördelaktigt och vanligtvis framåt i återhämtningsfasen, även om andning åt 

sidan förekommer (Heinlein & Cosgarea, 2010).  

 

Bröstsimmets dragfas liknar fjärilsimmets och utförs också i magläge men fortsätter inte med 

armarna bakom kroppen utan armarna förs medialt in mot bröstkorgen. I återhämtningsfasen 

förs händerna och armarna inte över vattnet i återhämtningsfasen utan fram under vattnet. 
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Knäna flekteras och slås sedan ihop i en grodliknande rörelse tills höft- och knäleden är i 

extension (Heinlein & Cosgarea, 2010). 

 

Ryggsim är det enda simsätt som simmas i ryggläge och liknar frisim eftersom arm- och 

benrörelserna är reciproka. Med armbågen flekterad får simmaren kraft i dragfasen och axeln är 

här i utåtroterat läge. Handen trycks i riktning mot fötterna. Med extenderad armbåge förs 

armen upp från vattnet i återhämtningsfasen och placeras bakom kroppen ofta med 

hypothenarsidan först (Heinlein & Cosgarea, 2010). Varje simmare har en egen teknik för att 

simma de olika simsätten men upp mot 90 % av den framåtdrivande kraften kommer från 

armarna (Weldon & Richardson, 2001).  

 

Skadeförekomst 

Liksom i alla idrotter kan simmare drabbas av olika skador från rörelseapparaten. De vanligaste 

som simmare drabbas av är skador och smärtor i axlarna (Richardson et al., 1980; Wanivenhaus, 

Fox, Chaudhury, & Rodeo, 2012; Walker, Gabbe, Wajswelner, Blanch & Bennell, 2012). 

Incidensen av axelsmärtor varierar i studierna, mellan ca 27-90% av simmare har haft ont i 

axlarna (Wanivenhaus et al., 2012; Tovin, 2006). I en äldre studie var simmare den andra 

största gruppen som hade axelsmärtor bland undersökta idrotter (Lo, Hsu & Chan, 1990). Av 

kvinnliga tävlingssimmare har 20 % ont i axlarna oavsett ålder, vilket innebär att de dagliga 

aktiviteterna påverkas negativt (Tate et al., 2012).  

 

Simmarskuldra 

Simmarskuldra är ett begrepp som myntades på sjuttiotalet och beskrevs som den anteriora-

laterala smärtan som uppkommer under och efter simträning (Heinlein & Cosgarea, 2010). 

Termen simmarskuldra är en beteckning på en mängd simningsrelaterade axelskador och 

smärtor (Jansson, 2002). Simmarskuldra förklaras oftast som tendinopatier i rotatorkuffen, men 

muskeltrötthet, instabilitet, impingement och labrumskador kan vara del av problemet hos de 

drabbade simmarna (Bedi & Rodeo, 2009). Triggerpunkter i framförallt m. infraspinatus, men 

även m. teres minor och m. subscapularis anses vara vanligt förekommande hos simmare med 

axelsmärta (Blanch, 2004). För att undvika instabilitet i leden är proprioception och kinestesi 

viktiga komponenter (Swanik et al., 2002b). Mekanoreceptorer i lederna gör att hjärnan kan 

känna hur kroppens leder är positionerade (proprioception) och hur de rör sig (kinestesi) 

(Swanik, Lephart, & Rubash, 2004). Det är viktigt att ha normal proprioception och kinestesi 

för att ha stabila axlar (Swanik, Lephart, & Rubash, 2004).  
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Åtgärder 

Insatser såsom stretching, styrketräning och ändringar i träningsupplägget är de första 

behandlingsalternativen när en simmare får symptom från axlarna (Blanch, 2004). Om 

handläggningen inte lyckas kan simmaren vara i behov av en operation för att kunna fortsätta 

på samma tävlingsnivå som tidigare. Operationen syftar till att minska rörligheten i axeln för att 

minska smärta men gör samtidigt att individen inte kan ta ut den rörlighet som krävs för att 

simma fort (Blanch, 2004). De flesta simmare som genomför operationen återvänder till 

idrotten, men smärta kan fortfarande förekomma trots operation och ca 15 % måste sluta eller 

minska tävlingsnivå (Jones et al., 2012). Av tre opererade landslagssimmare för Australien som 

återvände till samma tävlingsnivå var det två som inte simmade lika fort som innan de 

opererades (Blanch, 2004). I en studie hade alla simmare som slutat sin karriär lidit av 

axelsmärtor (Ristolainen, 2012).  

 

Riskfaktorer 

Ett flertal studier har försökt undersöka vilka riskfaktorer som ger upphov till simmarskuldra, 

bland annat genom att försöka påvisa skillnader mellan smärtfria simmare och simmare med 

smärta. En minskad eller ökad aktivitet av muskler påträffades under simning hos simmare med 

skuldersmärta i jämförelse med de som inte har ont (Scovazzo, Browne, Pink, Jobe och 

Kerrigan, 1991). Bland annat fanns en nedsatt aktivering av m. serratus anterior och ökad 

aktivering av m. rhomboideus major och minor under frisim. Det förklarades med att det 

förekom impingement under simtaget och att smärtan som uppkom orsakade den förändrade 

muskelaktiviteten. Dock tolkade en senare reviewartikel den förändrade muskelaktiviteten som 

den orsakande faktorn till smärta (Pink & Tibone, 2000).  

 

Enligt Bak och Magnuson (1997) hade simmare med smärtsamma axlar en minskad förmåga att 

utveckla kraft i inåtrotation av humerus och hade förändrade styrkeförhållanden jämfört med 

smärtfria simmare. Simmare med smärtsamma axlar tenderade även att ha något mindre 

rörelseomfång i inåtrotation. En tidigare studie visade också att det fanns en muskulär obalans 

mellan inåt- och utåtrotation, men även en scapulothorakal dysfunktion (Rupp, Berninger och 

Hopf, 1995). En annan studie hittade inget samband mellan axelsmärta och styrkeförhållanden, 

men dock mellan smärta och minskad muskeluthållighet (Beach, Whitney & Dickoff-Hoffman, 

1992). McMaster, Roberts och Stoddard (1993) fann ett samband i sin enkätstudie mellan 

axelsmärta och styrketräning samt stretching.  
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Med laxitet menas en hypermobilitet där ligamenten är mer slappa och tillåter större translation 

av ledytorna men inte gör leden instabil (Johnson & Robinson, 2010). Två studier visade att 

simmare med smärta hade positivt impingementtest och en anterior-inferior laxitet av 

ledkapseln och ligamenten (Bak & Faunø, 1997; Rupp et al., 1995). I en annan studie 

påträffades inget stöd för att en ökad laxitet skulle vara en riskfaktor till simmarskuldra (Beach 

et al., 1992). 

 

Det fanns en skillnad i prevalensen av axelsmärta mellan simmare på olika tävlingsnivå och 

längre period spenderad i idrotten i en studie (McMaster et al., 1993). En annan senare studie 

kunde inte hitta något samband mellan simmare på olika tävlingsnivå men en tendens att en 

ökning i träningsmängd skulle kunna trigga igång en smärta (Stocker, Pink och Jobe, 1995).  

 

Användning av armpaddlar har ansetts vara en riskfaktor i vissa studier (Richardson et al., 1980; 

McMaster et al., 1993) medan i andra inte (Stocker et al., 1995). En studie fann ett samband 

mellan användandet av simplatta och axelsmärta (McMaster et al., 1993). Simmares 

specialistsimsätt har beskrivits och diskuterades som en riskfaktor där ryggsimmare ansågs ha en 

högre risk för återkommande subluxationer i axeln (Richardson et al., 1980). I samma studie 

angav 81 % av simmarna med bilaterala smärtor fjärilsim som deras bästa eller nästbästa simsätt 

och lika många andades unilateralt åt deras dominanta sida i frisim vilket i två fall av tre var den 

axel där smärtan utvecklades (Richardson et al., 1980). En studie kunde inte hitta något 

samband mellan unilateralt andningsmönster och axelsmärta (Stocker et al., 1995).  

 

Sjukgymnastens roll 

Sjukgymnastens yrkesroll är att bedöma och behandla tillstånd som begränsar eller hotar att 

begränsa individers funktionsförmågor hos barn, vuxna och äldre vilket inkluderar aktiva 

medlemmar i idrottsföreningar. Det är även sjukgymnastens roll att på ett aktivt sätt arbeta 

preventivt och promotivt för att öka fysisk, psykisk och social hälsa med hjälp av vetenskapligt 

förankrade metoder och beprövade erfarenheter. (Socialstyrelsen, 1999). Således ingår 

förebyggande av simmarskuldra som en av sjukgymnastens arbetsuppgifter. Kunskapen som 

forskning ger oss, möjliggör att preventiva sjukgymnastiska åtgärder kan sättas in för att fler 

simmare potentiellt ska kunna fortsätta sin karriär upp i vuxen ålder och ha mindre besvär i 

dagliga aktiviteter. 
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera de vanligaste riskfaktorerna för simmarskuldra 

samt granska vilka sjukgymnastiska interventioner som kan förebygga uppkomsten av 

simmarskuldra. 

 

Frågeställningar  

1. Vilka riskfaktorer för simmarskuldra har identifierats? 

2. Vilka preventiva åtgärder mot simmarskuldra har studerats? 

3. Vilka preventiva sjukgymnastiska interventioner har visat sig ge en förebyggande effekt 

på simmarskuldra? 

 

Metod 

Artikelsökning 
 

Artikelsökningen genomfördes i olika databaser: AMED, CINAHL, Medline, Google Scholar, 

Scopus, ProQuest och PubMED samt PRIMO. PRIMO är en sökmotor med material som är 

tillgängligt för studenter och lärare på Luleå Tekniska Universitet.  

 

Riskfaktorer för simmarskuldra 

En provsökning utfördes i februari 2013 för att bestämma mellan vilka tidsperioder artiklarna 

skulle vara publicerade. Beslut fattades att artiklarna skulle vara publicerade mellan januari 1998 

och 15 april 2013 och vara publicerade på engelska eller skandinaviska språk. Risk factors 

användes som grundsökord i kombination med swimmer’s shoulder eller shoulder pain. Det 

senare ordet kombinerades även med swimmers. Se resultatet av litteratursökningen i tabell 1. 

De funna artiklarna fördes över i programmet RefWorks (http://www.refworks.com/) genom 

att söka på titlarnas namn i Google Scholar. Detta gjordes för att organisera referensmaterialet. 

Då påträffades ytterligare sex artiklar i sökträffarna som valdes ut, dvs. 33 artiklar inkluderades 

sammanlagt från artikelsökningen. Artiklarna inkluderades baserat på titeln och abstraktet. Nya 

artiklar söktes i de funna artiklarnas referenslistor men inga påträffades.  
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Tabell 1: Antal sökträffar för riskfaktorstudier, ursprunglig sökning den 15 april 2013. 

 

Prevention av simmarskuldra 

En provsökning i februari 2013 utfördes för att se utbudet av artiklar på ämnet. För att få 

tillräckligt antal träffar skulle artiklarna vara publicerade från januari 1980 till 15 april 2013. 

Prevention användes som grundsökord med kombinationerna swimmer’s shoulder, shoulder 

pain eller shoulder injuries. De två senare kombinerades med swimmers. Vid sökning 

undersöktes titlar och abstrakt. Resultatet av litteratursökningen kan ses i tabell 2. Vid läsning 

av referensartiklar påträffades ingen ny studie. I april 2013 gjordes ytterligare en sökning på 

preventiva interventioner med samma sökord, denna gång i Web of Science men ingen 

ytterligare artikel påträffades. Totalt hittades sex studier.  

 

Tabell 2: Antal sökträffar för preventionsstudier den 15 mars 2013 

Databas/ 
sökmotor 

Swimmer’s 
shoulder AND 
prevention 

Shoulder pain 
AND 
swimmers 
AND 
prevention 

Shoulder injuries 
AND swimmers 
AND prevention 

Utvalda artiklar 

AMed  1 6 3 2 
CinAHL 6 8 8 2 

Medline 7 6 0 0 

PRIMO 23 127* 127* 1 

PubMed 10 9 20 0 

Scopus 6 11 9 1 

ProQuest 9 90 56 0 

Google Scholar 129 661 278 0 

ANTAL ARTIKLAR    6 

* Sökningen kombinerades med både shoulder pain och shoulder injuries i samma sökning 

Databas/ 
sökmotor 

Sökord: Swimmer’s 
shoulder AND risk 
factors 

Sökord: 
Shoulder pain AND 
swimmers AND risk 
factors 

Utvalda artiklar ur 
litteratursökning 

AMed  12 28 4 
CinAHL 50 6 5 
Medline 192 4 2 
PRIMO 13 225 9 
PubMed 0 4 0 
Scopus 0 7 0 
ProQuest 7 43 1 
Google Scholar 35 348 6 
ANTAL ARTIKLAR 309 665 27 
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Inklusion- och exklusionskriterier för riskfaktorer för respektive prevention mot 
simmarskuldra 
 

Urvalet av artiklar till studien gjorde med hjälp av förutbestämda inklusions- och 

exklusionskriterier fastställdes om artiklarna uppfyllde kraven, se punktlistor nedan.  

 

Inklusionskriterier för studier som undersöker riskfaktorer: 

• Studierna som undersöker riskfaktorer för simmarskuldra. 

• Studierna ska vara publicerade på engelska, svenska, danska eller norska. 

• Studierna ska vara publicerade år 1998 eller senare.  

 

Exklusionskriterier för studier som undersöker riskfaktorer: 

• Artiklar med titlar men utan abstrakt.  

• Studier som endast behandlar annan idrott än simning. 

• Reviewartiklar eller kliniska kommentarer. 

 

Inklusionskriterier för preventionsstudier: 

• Intervention för att förebygga simmarskuldra.  

• Simmare utan begränsningar av smärta. 

• Studierna ska vara publicerade år 1980 eller senare. 

 

Exklusionskriterier för preventionsstudier: 

• Studier som endast behandlar annan idrott än simning. 

• Reviewartiklar eller kliniska kommentarer. 
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Granskning och bearbetning av material 
 

Vid närmare granskning uppfyllde endast 28 av de 33 utvalda artiklar inklusionskriterierna av 

riskfaktorstudierna. De fem artiklarna exkluderades på grund av olika anledningar. Två 

undersökte endast incidens och en den upplevda risken för att skada sig och inte faktiska 

riskfaktorer. En artikel var en reviewartikel. I den sista redovisades resultatet sammanslaget med 

andra idrotter vilket gjorde det omöjligt att tolka om riskfaktorerna gäller enbart simmare. 

Kvaliteten av riskfaktorstudierna värderades inte. 

  

Preventionsstudierna värderades med PEDros graderingsskala (se bilaga I). PEDros 

graderingsskala är ett formulär med elva kriterier, där ett inte räknas med på grund av att det 

undersöker den externa validiteten. PEDro har utformats för att värdera den metodiska 

kvaliteten av randomiserade kontrollerade studier inom sjukgymnastik (Maher, Sherrington, 

Herbert, Moseley, & Elkins, 2003). Reliabiliteten på hela skalan har beräknats vara ”rättvis” 

till ”god” (kappavärde 0.80-0.21) medan kriterierna bedömda för sig ligger mellan ”rättvis” 

och ”betydande” (ICC-värde 0,40–0,75) (Maher et al., 2003). Enligt Maher et al. (2003) 

ansågs en studie vara av hög kvalitet om den hade sex PEDropoäng eller högre. Studierna 

värderades med PEDros graderingsskala även om de inte var randomiserade kontrollerade 

studier. En poäng gavs om studien tydligt uppfyllde ett kriterium, medan inga poäng gavs om 

kriteriet var otydligt eller inte beskrivet.  
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Etiska överväganden 
 

I det här arbetet har information från många olika källor hämtats. På grund av plagiatrisken har 

det varit av stor vikt att inte skriva av det publicerade materialet. Samtidigt har det varit viktigt 

att inte tolka om eller feltolka de resultat som författarna har kommit fram till. I den här 

studien har materialet som hämtats mestadels varit på engelska och översatts till svenska, skrivits 

om och satts in i sitt sammanhang. Trots detta finns risken att det fortfarande förekommer vissa 

formuleringar i den här studien som liknar de i andra studier. 

 

Det fanns enstaka studier som hade skrivits av författare i länder med förtryckande och icke-

demokratiska regeringar. Det övervägdes om det var etiskt korrekt att ta med dessa studier i 

den här studien bland annat på grund av eventuella deltagare som inte var tillräckligt 

informerade eller som var tvingade till att delta. Trots risken inkluderades dessa artiklar 

eftersom kunskapen från dessa studier kunde ge information som kan hjälpa sjukgymnaster att 

handlägga och förebygga simmarskuldra.  
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Resultat 

Riskfaktorer för simmarskuldra 
Ur de 28 studier som inkluderades i den här studien fanns en stor variation av förklaringar till 

smärttillstånd i axlarna hos simmare. Fyra stora grupper av riskfaktorer framgick ur 

kartläggningen. De var muskulär obalans, tidigare smärtor och skador i axlarna, laxitet/ 

instabilitet och stor träningsmängd. De redovisas i tabell 3 nedan. Resterande riskfaktorer 

redovisas i texten nedan. 

Tabell 3: Sammanställning av de vanligaste förekommande riskfaktorerna 

Riskfaktor Studie (första 
författare, år) 

Beskrivning 

Bansal, 2007 Stor utåt- och liten rörlighet inåtrotation  

Batalha, 2012 Muskulär obalans 

Hidalgo-Lozano, 2012 Ökad aktivering m. scalenus anterior 

Jansson, 2005 Minskad inåt- och utåtrotation 

Laudner, 2013 Stramhet m. latissimus dorsi 

McKenna, 2011/2012 Avstånd caput humeri/acromion  
Margo medialis nära columna 

Ramsi, 2004 Inåtrotation starkare än utåtrotation 

Riemann, 2011 Stor rörlighet ER och IR, stort omfång mellan ER och 
IR  

Tate, 2009 Muskulär obalans, unilateral andning 
Tate, 2012 Muskelsvaghet, muskelstramhet 

Thomas, 2009 Minskad rörlighet inåt- och utåtrotation 

Muskulär obalans 

Walker, 2012 Liten eller stor rörlighet utåtrotation 

Abgarov, 2012 Tidigare axelskada 

Bansal, 2007 Tidigare axelsmärta 

Chase, 2013 Tidigare axelskada 

Tate, 2009 Tidigare axelskada 

Tidigare axelsmärta/ 
axelskada 

Walker, 2012 Tidigare axelsmärta 

Bansal, 2007 Instabilitet 

Jansson, 2005 Laxitet 

McMaster, 1998 Laxitet 

Ozcaldiran, 2002 Laxitet 

Sein, 2010 Laxitet 

Instabilitet/ 
laxitet 

Tate, 2009 Instabilitet 

Kruger, 2012 Träningsmängd 

Madsen, 2011 Skapulär dyskinesi/ ökad mängd träning 

Mohsen, 2012 Överansträngning 

Sein, 2010 Träningsmängd 

Tate, 2009 Träningstimmar 

Träningsmängd 

Tate, 2012 Träningsmängd 
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Tidig början på simkarriären och paus i karriären var riskfaktorer för simmarskuldra (Abgarov, 

Fraser-Thomas & Baker, 2012). Tävlingsnivån (Kruger, Dressler & Botha, 2012), simtekniken 

(Yanai & Hay, 2000) och en otillräcklig behandling (Bansal, 2007) var även riskfaktorer. Till 

skillnad mot de sex studier som visade att instabilitet/laxitet är riskfaktorer kunde ingen 

signifikant större laxitet hittas hos simmare jämfört med kontroller i en studie (Borsa, Scibek, 

Jacobson, & Meister, 2005). Simmare med axelsmärta hade fler aktiva och latenta 

triggerpunkter än kontroller. Simmare utan smärta hade fler latenta triggerpunkter än 

kontroller men färre aktiva triggerpunkter än simmare med axelsmärta (Hidalgo-Lozano et al., 

2013).  

 

Simmare som hade fler än ett simsätt som specialistsimsätt (Kruger et al., 2012) och specialitet 

av annat simsätt än frisim (Wolf, Ebinger, Lawler & Britton, 2009) var i risk medan en studie 

inte fann några samband mellan axelskador och specifikt simsätt (Wymore, Reeve & Chaput, 

2012). Simmare som deltog i vattenpolo hade en ökad risk för skador (Tate et al., 2009; Tate 

et al., 2012).  

 

Hållning som riskfaktor har inte påträffats i en studie som jämförde kvinnliga simmare och 

kontroller (Lavis, 2007). Män hade en högre skadeincidens i en studie (Abgarov et al., 2012) 

medan två andra studier visade att kvinnor var i större risk (Chase, Caine, Goodwin, 

Whitehead, & Romanick, 2013; Kruger et al., 2012). Kvinnor var inte i större risk av att 

skadas när de menstruerade (Ristolainen, Heinonen, Waller, Kujala & Kettunen, 2012).  
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Prevention av simmarskuldra 
 

Av de sex studier som inkluderades i den här studien visade det sig att de preventiva åtgärder 

för simmarskuldra som har studerats är styrketräning och styrketräning kombinerat med 

stretching., se tabell 4 för detaljer.  

 

En signifikant smärtminskning hos interventionsgruppen erhölls i en studie som använde ett 

program med styrketräning för framförallt inåt- och utåtrotatorer (Swanik, Swanik, Lephart 

och Huxel, 2002a). Styrketräning i kombination med stretching gav en signifikant minskad 

framåtskjuten hållning hos tävlingssimmare i en studie (Kluemper, Uhl och Hazelrigg, 2006). I 

en senare studie visades signifikanta skillnader där ett kombinerat styrke- och 

stretchingsprogram både minskade sin framskjutna huvudhållning och axelprotraktion (Lynch, 

Thigpen, Mihalik, Prentice och Padua, 2010). En signifikant förbättring i fem av sex test för 

proprioception och i sex av sex olika tester för kinestesi påvisades hos interventionsgruppen 

med två övningar för framförallt inåtrotatorer (Swanik et al., 2002b). Styrka förbättrades 

signifikant hos interventionsgruppen (Swanik et al., 2002b). 

 

PEDropoängen var låga i alla studier utom studien av Van de Velde et al. (2011). Van de Velde 

et al. hade dock inga signifikanta effekter mellan sina grupper. Ingen studie blindade sina 

deltagare eller behandlare. En studie blindade bedömarna (Hibberd et al., 2012). En studie 

kunde inte randomisera sina studier utan ett simlag fick utgöra interventionsgrupp och ett 

annat lag kontrollgrupp (Kluemper et al., 2006). Några studier hade otillräcklig redovisning av 

mätdata innan interventionens början (Swanik et al., 2002a; Kluemper et al., 2006) 
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Tabell 4: Sammanställning av interventionsgruppens deltagare, preventionsstudiernas åtgärder, kontrollgrupp, 
effekter (p-värde) och poäng på PEDros graderingsskala  

 

Författare Deltagar

e 

Intervention Kontroller Signifikanta 

effekter mellan 

grupper 

PEDro 

Hibberd et 
al. (2012) 

n=20 Styrkeövningar med 
gummislang och 
stretchingsövningar. 

n=17 - 
 

5/10 

Kluemper 
et al. 
(2006) 

n=24 Styrkeövningar för 
posterior 
skuldermuskulatur 
och stretchövningar 
för den anteriora.  

n=15 Minskning av 
protraherade axlar 
(p<.01) 

2/10 

Lynch et 
al. (2010) 

n=14 Styrkeövningar 
framförallt för 
scapulastabilisatorer 
och stretchövningar 
för mm. pectoralii.  

n=14 Minskning av 
protraherade axlar 
(p<.001) 
Minskning av 
framåtskjutet huvud 
(p<.005) 
 

4/10 

Swanik et 
al. (2002a) 

n=13 Styrkeövningar med 
gummislag  

n=13 Smärtminskning 
(p<.02) 
 

3/10 

Swanik et 
al. (2002b) 

n=12 Styrkeövningar för 
inåtrotatorer.  

n=12 Förbättring 
proprioception 
(p<.003-.032) 
Förbättring kinestesi 
(p<.001-.028) 
Förbättring av 
muskelprestandan 
(p<.001-.008) 

3/10 

Van de 
Velde et 
al. (2011) 

n=9 Olika doseringar med 
styrkeövningar för 
bland annat 
scapulastabilisatorer. 

n=9 - 
 
 

6/10 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Artiklarna begränsades till engelsk, svensk, norsk och dansk litteratur eftersom författarens 

språkkunskaper är begränsade. Det skulle finnas en risk att resultatet tolkades fel om övriga 

språk inkluderades även om mer studier eventuellt kunde ha påträffats. Inte bara studier från 

engelskspråkiga länder är skrivna på engelska utan de flesta studierna som är gjorda i 

engelskspråkiga länder är oftast också publicerade på engelska. Författaren har av den 

anledningen antagit att resultatet är representativt för riskfaktorer och prevention av 

simmarskuldra.  

 

Riskfaktorerna delades grovt in i fyra större grupper. Ett ökat eller minskat rörelseomfång 

räknades i den här studien som muskulära obalanser. Detta kan ifrågasättas och att dessa studier 

istället skulle placeras under gruppen ökad ledlaxitet. Således har den här studien tolkat det som 

att en minskad eller ökad rörlighet är resultatet av förändrade förhållanden i musklerna snarare 

än en ökad ledtranslatorisk rörelse. 

 

De studier om riskfaktorer för simmarskuldra som har gjorts har använt olika metoder. En del 

har inte exakt undersökt riskfaktorer utan till exempel undersökt hur rörlighet och styrka har 

förändrats under en viss period. Det har övervägts att utesluta dessa studier eftersom de inte 

beräknade sambandet med skuldersmärta utan endast diskuterade att de resultaten är potentiella 

riskfaktorer eller nödvändig information för det preventiva arbetet. De togs med i studien 

eftersom de ändå bedömdes kunna ge information och indikationer vad som skulle kunna bidra 

till simmarskuldra. Dock gjordes valet att inte värdera dessa studier med PEDros graderingsskala 

eftersom ingen studie undersökte effekterna av en sjukgymnastisk intervention. Risken med att 

inte granska artiklarna var att dåligt gjorda studier medtogs i slutresultatet vilket är en brist i den 

här studien. Vid en provsökning i februari 2013 togs beslutet att begränsa sig till artiklar som 

hade publicerats de senaste 15 åren (1998) eftersom det fanns stor mängd artiklar.  

 

Inga riskfaktorstudier har varit randomiserade kontrollerade studier där en intervention har satts 

in. Det har av den anledningen varit ett dilemma hur dessa studier ska värderas eftersom 

exempelvis PEDro främst riktar sig till interventioner som är RCT-studier. Det var en 

möjlighet att använda något annat instrument som också undersökte den metodologiska 
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kvaliteten. Gaunt och Mafulli (2012) som undersökte riskfaktorer för bland annat 

simmarskuldra använde Coleman Methodology Score trots att den är utformad för operativa 

åtgärder. Ingen granskning har valts att göras exempelvis med Coleman Methodology Score 

instrumentet på grund av att den inte riktar sig för sjukgymnastiska studier.   

 

Kravet för att inkluderas som preventionsstudie var att simmarna inte skulle ha några 

begränsningar i smärta under träning. Det kan diskuteras om ”inga begränsningar av smärta” 

verkligen innebär helt smärtfri. Många simmare har ont i axlarna och ser detta som en normal 

företeelse (Hibberd, Oyama, Spang, Prentice & Myers, 2012). Det fanns alltså en risk att 

studierna inkluderade simmare med smärtande axlar i någon mån.  

 

PEDros graderingskala användes för att betygsätta preventionsstudierna. Då endast en person 

värderade artiklarna fanns en potentiell risk att studierna har fått lägre eller högre poäng än om 

flera hade gjort samma sak. Studier som inte hade en RCT- design (randomiserad kontrollerad 

studie) granskades också med PEDro, vilket kan ha gett felaktiga resultat eftersom PEDros 

graderingsskala från början var tänkt att värdera RCT-studier. Enligt Maher et al. (2003) går 

det inte alltid att skilja om en studie är av låg eller hög kvalitet när den värderas med 

PEDroskalan. En annan graderingsskala övervägdes att användas i den här studien: Jadedskalan. 

Den används ofta inom sjukgymnastiska studier men enligt Olivo et al. (2008) kan detta 

behöva omvärderas eftersom stor vikt läggs på dubbelblindning vilket ofta är svårt att utföra i 

sjukgymnastiska interventionsstudier. De föreslog att PEDro skulle vara mer användbart inom 

det sjukgymnastiska fältet än Jadad. Jadadskalan användes därför inte i den här studien. Vid 

provsökning i februari 2013 påträffades mycket få preventionsstudier och därför bestämdes att 

omfattningen skulle vara en längre period på 33 år (1980) jämfört med tidsbegränsningen som 

sattes för riskfaktorer. Mycket lite litteratur påträffades innan 1980, av den anledningen valdes 

just det årtalet.  
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Resultatdiskussion 
 

Riskfaktorer för simmarskuldra 

 

Den här studien visade att de vanligaste riskfaktorerna som anses bidra till uppkomsten av 

simmarskuldra grovt kan delas in i muskulär obalans, en stor träningsmängd, tidigare besvär 

från axlarna och instabilitet samt ledlaxitet. Problemet verkar med stor sannolikhet vara 

multifaktoriellt eftersom många studier kommer fram till fler än en riskfaktor.  

 

Muskulära obalanser var den största gruppen av riskfaktorer. Fyra studier visade på att en 

minskad rörelse eller en ökad styrka i förhållande till musklerna som utåtroterar humerus var en 

riskfaktor för smärta i axlarna. En förklaring till det skulle kunna vara att i de fyra simsätten 

arbetar musklerna som inåtroterar humerus (m. pectoralis major, m. teres minor, m. latissimus 

dorsi, m. subscapularis) under olika delar av dragfasen (Heinlein & Cosgarea, 2010). Det är här 

simmaren får sin framåtdrivande kraft under simtaget vilket skulle leda till att musklerna som 

inåtroterar humerus blir starkare, strama och förkortade i jämförelse med dess antagonister (m. 

infraspinatus). Kartläggningen visade också att en risk fanns hos simmare med en ökad 

muskelstramhet och muskelaktivitet. Både muskelstramhet och ökad muskelaktivitet skulle 

kanske kunna ge upphov till förändrade rörelseförhållanden i skuldran och en ökad smärta. Ett 

unilateralt andningsmönster identifierades i en studie som en riskfaktor (Tate et al., 2009). Det 

kan ge impingement som orsakas av att dragfasen sker över mittlinjen på den sidan som 

simmaren inte andas (Johnson et al., 2003). Av den anledningen borde kanske en bilateral 

andningsteknik läras ut för att minska risken för simmarskuldra. Sjukgymnasten kan med sin 

kunskap exempelvis träna med förebyggande och behandlande styrketräning för att minska 

konsekvenserna av en muskulär obalans.  

  

En stor träningsmängd var en riskfaktor som flera studier framhöll. Bland studierna i den här 

studien visade exempelvis Sein et al. (2010) att supraspinatustendinopati var den största orsaken 

till axelsmärta hos simmare. Supraspinatustendinopatin var träningsinducerad och ju mer 

träning desto mer smärtor från axlarna hade simmarna. Madsen et al. (2011) observerade 

dessutom att smärta kunde induceras hos simmare som aldrig haft problem från axlarna ju 

längre in på ett simpass som tiden gick. Det verkar som att simmare tränar på gränsen av vad 

deras skuldror klarar av. Tävlingssimmare simmar långa simpass i vattnet varje dag och flera 

gånger i veckan. Den framåtdrivande kraften kommer främst från övre extremiteten vilket 
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också ger en förklaring till varför axelbesvär är den del av kroppen som simmare har mest 

besvär från. Samtidigt har alla simmare som tränar och simmar många kilometrar i veckan inte 

simmarrelaterade smärtor. Av den anledningen måste det finnas fler variabler som förklarar 

varför vissa simmare drabbas medan andra inte.  

 

Simning är en idrott av repetitiv karaktär med rörelser i axelns ytterlägen vilket kan förklara 

varför ökad ledlaxitet visade sig vara en riskfaktor i den här studien. Både Jansson et al (2005) 

och McMaster, Roberts och Stoddard (1998) men även Ozcaldiran (2002) visade att en ökad 

laxitet utsatte simmaren för ökad risk för skador och smärta. Långt ifrån alla simmare upplever 

dock smärta trots stor rörlighet (Borsa et al., 2005). Borsa et al. (2005) kunde till skillnad från 

dessa studier inte hitta några signifikanta skillnader i ökad laxitet mellan simmare med och utan 

axelsmärta. En tidigare studie visade att tävlingssimmare på elitnivå har en ökad glenohumeral 

hypermobilitet och laxitet än simmare på lägre nivå (Zemek & Magee, 1996). Forskarna 

gissade att det inte endast var den stora träningsexponeringen som orsakade den större laxiteten 

och smärtan utan att en kombination med medfödda faktorer kan också ha betydelse (Zemek 

& Magee, 1996). Det verkar som att laxiteten har en betydelse men det går inte att dra någon 

slutsats om det endast är simningen som orsakar den större laxiteten eller om simmare med en 

medfödd hypermobilitet lyckas bättre i simning. Om det finns en ökad laxitet hos vissa 

simmare som utsätter dem för skada skulle det vara intressant att kunna förutsäga vilka de är för 

att förebygga skador.  

 

Tidigare axelskador och smärtor var även förekommande riskfaktorer i den här studien. 

Återfallsrisken verkar alltså vara större om simmaren tidigare har drabbats. En otillräcklig 

rehabilitering var en annan riskfaktor i en studie (Bansal et al., 2007) som skulle kunna vara en 

grundorsak till varför simmare med tidigare smärta har benägenhet att få tillbaka symptomen. 

Det är sjukgymnastens uppgift att utvärdera och följa upp behandlingsinsatser som sätts in 

(Socialstyrelsen, 1999). Att följa upp simmarna noggrant och regelbundet är således viktigt, 

eftersom de dagligen utsätter sina skuldror för långvarig och repetitiv belastning. 

 

Resterande riskfaktorer som identifierades gav en bred förklaring på varför simmare drabbas av 

smärtor och skador i skuldrorna. Yanai och Hay (2000) visade i sin studie att under vissa delar i 

simtaget förekom impingement i axeln. En felaktig simteknik skulle därför kunna leda till 

skuldersmärta (Yanai & Hay, 2000). De föreslog att genom att enbart ändra tekniken skulle det 

kunna leda till mindre risk att utveckla impingement. Inga studier som undersökte effekten av 
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att ändra simtekniken kunde hittas. Påståendet att en simmare genom en teknikförändring kan 

minska sin smärta avsevärt skulle vara intressant att undersöka för att veta om det verkligen ger 

en verklig effekt.  

 

Kruger et al. (2012) och Wolf et al. (2009) kom fram till att om simmaren var specialiserad på 

mer än ett simsätt respektive specialiserad på ett annat simsätt än frisim var denne i risk för att få 

en axelskada. Exempelvis fjärilsim och ryggsim har varit simsätt som tidigare har pekats ut som 

riskfaktorer (Richardson et al., 1980). Wymore et al. (2012) kom fram till motstridiga resultat 

där simsättet inte hade något samband med axelsmärta. Kanske har tekniken för dessa simsätt 

ändrats något de senaste decennierna. Det ska dock poängteras är att nästan 80 % av träningen 

består av frisim (Pollard & Crocker, 1999) vilket kan betyda att alla simmare är lika utsatta 

oavsett specialistsimsätt. Det skulle kunna vara intressant att undersöka om det går att minska 

risken för simmarskuldra om simmaren ofta växlar mellan olika simsätt under simträningen. 

 

Hidalgo-Lozano et al. (2013) visade att simmare med axelsmärta har fler aktiva triggerpunkter 

än simmare utan smärta. Simmare utan smärta hade däremot även fler latenta triggerpunkter än 

personer som inte simmade. Det indikerar att aktiva triggerpunkter är en orsak till varför vissa 

simmare har ont i axlarna. Att simmare har latenta triggerpunkter skulle kanske kunna ses som 

en indikation på att de potentiellt också är i risk för axelsmärta eller och att triggerpunkterna 

riskerar att begränsa rörlighet. Att triggerpunkter är en del i simmarnas smärtproblematik är i 

likhet med den erfarenhet som beskrivs av Blanch (2004). Det skulle således vara intressant att 

som sjukgymnast behandla triggerpunkter ur ett preventivt perspektiv. 

  

Kruger et al. (2012) kom fram till att tävlingsnivån hade betydelse där en högre nivå utsatte 

simmaren för större risk. Detta är i likhet med studien av McMaster et al. (1993) som kom 

fram till samma sak, men är motsägande resultat jämfört med studien av Stocker et al. (1995). 

Elitsimmare är kanske i större risk att skada sig eftersom de vanligtvis har tillbringat många år 

inom idrotten och har utstått mer långvarig belastning i jämförelse med simmare på en lägre 

tävlingsnivå.  

 

Kön framkom som en riskfaktor i den här studien men resultatet var motstridiga. Chase et al. 

(2013) fann att kvinnor var mer utsatta och Abgarov et al. (2012) att män hade större 

skadeprevalens. Det är svårt att dra slutsatser av resultatet men att inget kön är särskilt utsatt kan 

bero på att kvinnor har lika stor träningsmängd som män.  
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I en systematisk review av Gaunt och Mafulli (2012) visade endast fyra av tolv inkluderade 

artiklar måttlig till god kvalitet medan resten hade dålig kvalitet. Tre av dessa artiklar 

inkluderades även i den här studien (Jansson, Saartok, Werner & Renström, 2005; Borsa et al., 

2005; Sein et al. 2010). Deras studier tog inte upp alla riskfaktorer som påträffades i den här 

studien vilket gör det svårt att bedöma om övriga riskfaktorer som har identifierats verkligen är 

bidragande riskfaktorer eller inte. Deras studier tog upp att ökad eller minskad muskelaktivitet 

kan leda till dålig simteknik och att vissa av studierna påvisar ett samband mellan smärta och 

laxitet medan några inte gör det. Det resultatet framkommer i den här studien också. Alla 

studier i studien av Gaunt och Mafulli hade inte undersökt sina simmare på samma sätt, vilket 

är i likhet med resultatet i den här studien. Det är svårt att jämföra deras studie med den här 

studien men två av de vanligaste riskfaktorerna (muskulär obalans och ökad ledlaxitet) kom 

båda studierna fram till.  
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Prevention av simmarskuldra 

 

Vilka preventiva åtgärder mot simmarskuldra har studerats? 

 

Preventionsstudierna visade att styrketräning och styrketräning i kombination med stretching 

var de hittills undersökta interventionerna hos simmare. Det kan finnas flera anledningar till 

varför just dessa metoder används i preventiva träningsprogram. Målet med att använda 

styrketräning i ett träningsprogram är att öka muskelstyrka, öka muskelmassa och förbättra 

muskelkvalitet (Mangione, Miller & Naughton, 2010). Om till exempel muskulär obalans är 

den riskfaktor som ska angripas skulle styrketräning i så fall kunna leda till att en jämvikt av 

exempelvis styrka uppnås. De muskler som är betydligt svagare än dess starka antagonister blir 

proportionsvis lika starka och risken för skador skulle i så fall bli mindre. Det skulle exempelvis 

vara önskvärt att använda sig av ett preventivt program som ökar styrkan i utåtrotation utan att 

stärka inåtrotationen eftersom simmare tenderar att vara förhållandevis starkare i inåtrotation 

(Ramsi et al., 2004). 

 

Stretching är också en metod som användes i några av studierna i den här studien. Stretching 

riktar sig mot att öka rörelseomfånget och anses i vissa studier ha en preventiv effekt mot 

skador (Behm & Chaouachi, 2011). En muskulär obalans på grund av strama muskler skulle 

med stretching i så fall minska risken för skador. Det verkar däremot råda delade meningar 

huruvida stretching är en bra metod för att skydda sig mot skador. Enligt Williams, Laudner & 

McLoda (2013) kan stretching av m. pectoralis minor hjälpa mot smärta som orsakas av 

skapulär dyskinesi. Samtidigt visar flera studier att stretching endast har liten eller inte har 

någon preventiv effekt alls för att minska skador (Weldon & Hill, 2003; Small, McNaughton & 

Matthews, 2008). En del studier visar till och med att stretching i sig kan bland annat försämra 

balansen och leda till att risken för skador ökar (Behm, Bambury, Cahill & Power, 2004). Det 

kan vara bra för sjukgymnaster att veta att detta för att inte ha för stor tilltro på stretchingens 

effekter. Det är också viktigt att sjukgymnasten undersöker vilka strukturer som i så fall är 

strama och behöver stretchas eftersom det enligt Blanch (2004) är vanligt att simmare stretchar 

strukturer som redan är flexibla.  
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Vilka preventiva sjukgymnastiska interventioner har visat sig ge en förebyggande effekt på 

simmarskuldra?  

 

Styrketräning har visat sig kunna ge ökad proprioceptiv och kinestetisk förmåga samt minskad 

smärta. Styrketräning i kombination med stretching har visat sig ge förbättrad hållning med en 

minskning av protraherade axlar och minskat framåtskjutet huvud.  

 

Swanik et al. (2002b) tränade inåtrotationen av humerus och fick bland annat en ökad 

proprioceptiv förmåga. Enligt Safran, Borsa, Lephart, Fu & Warner (2001) har smärta en 

negativ påverkan på proprioceptionen vilket i så fall skulle göra att övningar som tränar 

proprioceptionen är önskvärt både i ett behandlande och preventivt träningsprogram. Det vore 

intressant om nya studier fokuserade på vad plyometrisk träning har för långtidseffekt, kanske i 

jämförelse med traditionell styrketräning. Det borde även testas att göra preventiva program 

med plyometriska övningar med fler än två övningar för att få en större förebyggande effekt. 

Det behövs även fler studier med endast ett par eller tre övningar för att se hur effektiva och 

nödvändiga de är i ett program. Detta för att kunna effektivisera träningstiden och öka 

patientföljdsamhet.  

 

Förutom ökad proprioceptiv förmåga var studien av Swanik et al. (2002b) den enda studien 

som påvisade någon styrkeskillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. En utesluten effekt 

i övriga studier kan exempelvis ha varit orsakad av att simmarna fick en ökad styrka genom 

simning eller annan schemalagd styrketräning. I Swanik et al. (2002b) blev simmarna starkare i 

inåtrotation vilket i så fall skulle leda till att simmaren eventuellt utvecklar en muskulär obalans. 

Det vore därför intressant att undersöka vad plyometriska övningar har för effekt på andra 

muskler än inåtrotatorerna eftersom en ökad proprioceptiv förmåga kan ge upphov till minskad 

smärta.   

 

Swanik et al. (2002a) visade att det blev en minskning i smärta hos de som tränade. Swanik et 

al. (2002a) men även Hibberd et al. (2012) och Van de Velde et al. (2011) hade som krav att 

deras simmare inte skulle ha någon begränsning i simträningen gällande smärta. Om simmarna 

fick det under träning uteslöts de antingen ur studien (Hibberd et al., 2012) eller fick avbryta 

och fortsätta när smärtan gick över (Swanik et al., 2002a). Det är svårt att avgöra hur forskarna 

har definierat ”begränsning i smärta” och det går inte med full säkerhet att säga att alla simmare 

var helt smärtfria. Det är svårt att avgöra hur bra en studie fungerar som ett preventivt program 
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om det inte är bara är smärtfria simmare. Detta eftersom träningsprogrammet blir en 

behandlande insats snarare än en preventiv. Således behövs liknande studier med smärtfria 

simmare och långtidsuppföljningar för att se hur effektivt ett program är på smärta och funktion 

i längden. 

 

Kluemper et al. (2006) och Lynch et al. (2010) visade båda på förbättrad hållning med hjälp av 

ett träningsprogram med styrketräning och stretching. Träningsprogrammen som användes för 

att förbättra hållningen visade sig inte vara effektiva för att ge någon signifikant förbättrad 

styrka. De kan däremot vara av värde om en simmare behöver förbättra sin hållning eftersom 

det enligt Blanch (2004) är vanligt att simmare har en dålig hållning. Enligt en riskfaktorstudie 

fanns det däremot ingen korrelation mellan hållning och smärta i axlarna (Lavis, 2007) vilket 

ifrågasätter om dålig hållning är något som simmare behöver åtgärda. Både studierna hade 

dåliga PEDropoäng (två respektive fyra poäng) och Kluemper et al. (2006) hade dessutom inte 

möjlighet att randomisera sina grupper. Det är därmed inte säkert att resultatet i de här 

studierna har någon stor betydelse.  

 

Studier är svåra att jämföra med varandra eftersom de mätte olika variabler. Lynch et al. (2010) 

och Kluemper et al. (2006) mätte hållning. Lynch et al. mätte även styrka, men inte Kluemper 

et al. Hibberd et al. (2012) och Van de Velde et al. (2011) mätte inte hållning utan bara styrka. 

Swanik et al. (2002b) mätte proprioception och kinestesi vilket ingen av de andra fem 

studierna gjorde. Swanik et al. (2002a) och Lynch et al. (2010) var de enda som utvärderade 

smärta. Ingen av dem mätte långtidsuppföljning vilket skulle behövas om det ska gå att mäta 

den preventiva effekten mot simmarskuldra.  

 

En del likheter i övningsval fanns mellan studierna. Fem av sex studier använde sig av 

gummiband eller gummislang. De muskler som styrkeövningarna riktade sig mot var posterior 

och stabiliserande muskulatur, då framförallt m. serratus anterior, m. trapezius, m. rhomboideus 

minor och major samt rotatorkuffens muskler. Exempelvis Kluemper et al. (2006) hade tre 

styrkeövningar där två var samma som Hibberd et al. (2012). Swanik et al. (2002a), Lynch et al. 

(2010) och Van de Velde (2011) använde en liknande övning för m. serratus anterior, 

scapulaprotraktion antingen stödjandes på armbågarna eller på händerna. Studierna hade alla 

olika syften men musklerna som adresserades var samma på ett eller flera sätt i samtliga studier. 

Exakt vilka övningar som ger bäst preventiv effekt verkar dock inte vara fastställt. Studierna 

använder sig av många olika övningar, kanske är en variation önskvärd. Studierna använde sig 
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av två till tre set med mellan 8 och 20 repetitioner, men är inte fastlagt vilket antal repetitioner 

och set som är optimalt för att ge en förebyggande effekt. De studier som använde stretching 

kan ha används sig av för få stretchövningar eller för kort tid för stretching (2x30 s). Kanske är 

det möjligt att det inte finns något som fungerar för alla utan träningen måste i så fall anpassas 

till individen.  

 

Alla utom en studie (Van de Velde et al., 2011) visade låg kvalitet på PEDros graderingsskala 

dvs. fem eller lägre. Den största anledningen till att de flesta studier fick låg kvalitet var att 

försökspersonerna och terapeuterna inte kunde blindas. Det är ofta en svår sak att uppnå i 

sjukgymnastiska studier eftersom det är nästintill en omöjlighet att ge ”placeboträning” till 

deltagarna. Dessutom behöver terapeuterna vara omedvetna om vilken behandling patienterna 

får. Andra anledningar till varför studierna fick låga poäng var att många inte redovisade sina 

mätvärden innan interventionens början. Det är viktigt att studierna redovisar det för att det 

inte ska ha skett någon inverkan på resultatet. En del studier var inte randomiserade 

kontrollerade studier och de borde kanske ha värderats med något annat instrument istället. 

Det behövs studier med högre kvalitet för att kunna ytterligare bevisa att träningsprogrammen i 

de här studierna ger effekt.  

 

Det har inte gjorts många preventionsstudier på simmare. Den första av de inkluderade 

preventionsstudierna publicerades 2002 vilket är ett drygt decennium tillbaka (april 2013). En 

rad reviewartiklar har däremot diskuterat preventiva åtgärderna för simmarskuldra där de mest 

diskuterade och återkommande åtgärderna i dessa översikter är ändringar i simmarens teknik, 

gradvis ökning och övervakning av träningsintensitet, preventiv styrketräning och stretching av 

strama strukturer (Kammer, 1999; Pollard & Crocker, 1999; Johnson, Gauvin, Fredericson, 

2003; Tovin, 2006; Bak, 2010; Wanivenhaus et al., 2010). I granskning av dessa referenslistor 

saknas underlag för att dessa interventioner har en förebyggande effekt eftersom de refererade 

studierna inte har undersökt några preventiva insatser på simmare. Även om de påstådda 

preventionerna skulle basera sig på de riskfaktorer som har identifierats bör de undersökas för 

att veta om de fungerar eller inte. Framtida forskare borde därför fokusera på att ta fram och 

undersöka effekten av fler preventiva program för simmare. Långtidsuppföljningar skulle krävas 

för att se den verkliga effekten av de framtagna preventiva programmen. 
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Konklusion  
 

Muskulär obalans, en ökad träningsmängd och laxitet är några av de mest angivna 

riskfaktorerna till smärta och skador i axeln hos tävlingssimmare. Styrketräning och stretching 

är de preventiva interventioner som har undersökts hos den här populationen. Några av dessa 

studier har kommit fram till signifikanta förbättringar i styrka, hållning och incidens av smärta 

medan andra inte kunnat påvisa detta. I framtiden behövs fler studier med högre kvalitet och 

långtidsuppföljningar för att kunna dra slutsatser om vilka sjukgymnastiska åtgärder som 

förebygger simmarskuldra. 
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Bilaga I 

 
PEDro Scale  
 

1. eligibility criteria were specified no � yes � where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no � yes � where: 

3. allocation was concealed  no � yes � where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no � yes � where: 

5. -there was blinding of all subjects  no � yes � where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no � yes � where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no � yes � where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no � yes � where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no � yes � where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no � yes � where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no � yes � where: 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: 
a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews 
developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is 
based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items not 
on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As more 
empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the PEDro 
score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which 
of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro 
database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical 
information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 1) 
that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been 
retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the 
PEDro score reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the 
treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was 
big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its 
negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to 
compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not 
possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy practice. 
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Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a 
literal reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a 
point should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list 
of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be considered 
random. Quasi-randomisation allocation procedures such as allocation by 
hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this 
criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation involved 
contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe 
at least one measure of the severity of the condition being treated and at least 
one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied that 
the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of baseline 
differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. This 
criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary 
measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most 
studies, more than one variable is used as an outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 
therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject 
was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom key 
outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are measured at 
several points in time, a key outcome must have been measured in more than 
85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received the 
treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control conditions 
as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the change 
in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance 
has been used to analyse the data, the latter is often reported as a group × time 
interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which 
provides a “p” value, describing the probability that the groups differed only by 
chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 
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difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a 
relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 
effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in 
(each of) all groups. Measures of variability include standard deviations, standard 
errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other quantile ranges), and 
ranges. Point measures and/or measures of variability may be provided 
graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as 
it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error 
bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is 
considered to have been met if the number of subjects in each category is given 
for each group. 
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