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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

 Syftet med studien var att, genom systematisk granskning av evidensbaserade EMG-studier, 

identifiera specifika övningar för att aktivera m. Serratus Anterior (SA). Frågeställningarna 

var: ”Vilka övningar kan rekommenderas för att aktivera SA?” och ”Skiljer sig de 

rekommenderade övningarna åt mellan studier på individer med och utan 

skulderproblematik?”. 

 

Metod 

Metoden var en systematisk litteraturstudie. Först formulerades studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter upprättades ett forskningsprotokoll för att precisera sökord, 

inklusions- och exklusionskriterier, samt hur kvalitetsbedömning av inkluderade studier skulle 

gå till. Sökorden var EMG, Serratus Anterior och exercise. Litteratursökning genomfördes i 

databaserna Pubmed, Embase och Cinahl.  Inkluderade artiklar bearbetades och data fördes in 

i ett upprättat protokoll med olika parametrar för att matcha studiesyftet. Kvalitetsbedömning 

av artiklarna utfördes innan dataanalys och resultatredovisning. 

 

Resultat 

Totalt inkluderades 19 artiklar i studien genom vilka 29 olika övningar, eller varianter av 

samma övning, framkom som övningar som kan rekommenderas för att aktivera Serratus 

Anterior. Enbart en studie såg signifikanta skillnader i aktivering av Serratus Anterior hos 

individer med och utan skulderproblematik.  

 

Slutsats 

Serratus Anteriors funktion är viktig för optimal skulderkinematik. Denna studie kan ge 

vägledning i valet av rehabiliteringsövningar för att aktivera Serratus Anterior. Den övning 

som flest studier rekommenderade var så kallad Push-Up Plus. Denna studie kan dock ej 

identifiera skillnader vad gäller rekommenderade övningar för individer med och utan 

skulderproblematik, p.g.a att för få studier tittat på just detta.  

 

  



 4 

Abstract 

 

Aim 

The aim of this study was to, through a systematic literature review of evidence based 

electromyographic (EMG) studies, identify specific exercises for rehabilitation of the Serratus 

Anterior muscle. The research questions were: ”Which exercises can be recommended to use 

to activate the Serratus Anterior?” and ”Are the recommended exercises altered between 

studies on individuals with and without shoulder dysfunction?”. 

 

Method 

The method was a systematic literature review. First the study aim and research questions 

were formulated. A research protocol was then formulated with inclusion and exclusion 

criteria and search terms. The terms EMG and Serratus Anterior and exercise were used in the 

following databases: Embase, Pubmed and Cinahl. Included articles were analysed and 

extracted data was collected in a data protocol with specific items to match the study aim. A 

checklist was used to evaluate study quality before data analysis and interpretation of results.  

 

Results 

A total of 19 articles were included in the study from which 29 specific exercises, or 

variations of the same exercise, were identified as recommended to activate the Serratus 

Anterior. Only one study showed significant differences in activation of the Serratus Anterior 

between individuals with and without shoulder dysfunction.  

 

Conclusions 

The function of the Serratus Anterior is important for optimal shoulder kinematics. This 

review can assist the physical therapist in choosing rehabilitation exercises to activate the 

Serratus Anterior. The exercise that most studies recommended was Push-Up Plus. This 

review can not identify differences between recommendations between individuals with and 

without shoulder dysfunction, due to the low number of studies that included this perspective.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

I många idrottsaktiviteter utsätts axelleden och skuldran för skaderisker. Armrörelser som 

utförs över huvudet såsom i kastidrotter, simning och tennis försätter skuldran i utsatta 

positioner i såkallade open chain-rörelser. (Escamilla, Yamashiro, Paulos & Andrews, 2009; 

Kennedy, Visco & Press, 2009; Kibler, Kuhn, Wilk, Sciascia, Moore, Laudner, Ellenbecker, 

Thigpen, Uhl, 2013) I den engelska vokabulären används uttrycket overhead athlete för att 

beskriva denna grupp av idrottare som inte sällan söker hjälp hos sjukgymnaster på grund av 

smärta eller dysfunktion i axel/skuldra. Overhead athlete har ingen motsvarande enkel 

översättning på svenska, varför uttrycket fortsättningsvis kommer att användas i denna text.  

 

Skuldersmärta hos overhead athletes har ofta sitt ursprung i idrottsspecifika adaptationer, i 

form av förändringar i styrka, rörlighet och hållning. Dessa adaptationer förändrar 

biomekaniken och vid repetitiva rörelser kan detta leda till överbelastning av olika strukturer i 

skuldran.  (Burkhart, Morgan & Kibler, 2003; Cools, Johansson, Cambier, Velde, Palmans, 

Witvrouw, 2010) Sekundär skulderimpingement är en vanlig orsak till skuldersmärta hos 

overhead athletes (Tucker et al, 2010; De Mey, Danneels, Cagnie & Cools, 2012). 

Impingement i olika former är det mest frekvent diagnosticerade problemet kring skuldran 

även hos icke idrottsaktiva (Kibler & Sciascia, 2010). Ofta associeras skuldersmärta och 

impingement till rotatorkuffskada eller svaghet utan att reflektera över skapulas kinematik 

och position (Ludewig & Cook, 2000). 

 

För att skapa evidensbaserade träningsprogram med syfte att rehabilitera och återställa 

funktionen i en dysfunktionell eller symptomatisk skuldra, krävs kunskap om skuldrans 

anatomi och biomekanik. Därutöver kan EMG-studier vara ett bra redskap för att studera 

musklernas aktiveringsmönster under olika rörelser/övningar. (Glousman, 1993; Decker, 

Hintermeister, Faber & Hawkins, 1999; Cools et al, 2003) 
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1.2 Bakgrund 

 

Den koordinerade rörelsen mellan skapula och humerus vid skulderrörelser, den 

humeroskapulära rytmen, är förutsättningen för normal skulderfunktion. Skapula rör sig tre-

dimensionellt kring tre olika rörelseaxlar enligt figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Scapulas tredimensionella rörelser: Inåt/Utåtrotation (eng. internal/external rotation 

eller winging) sker kring en vertikal rörelseaxel, Uppåt/Nedåtrotation (eng. 

upward/downward rotation) kring en horisontell rörelseaxel vinkelrät mot skapulaplanet, och 

Framåt/Bakåttippning (eng. anterior/posterior tilting) sker kring en horisontell rörelseaxel i 

skapulaplanet. (Ludewig, Cook & Nawoczenski, 1996; Michener, McClure & Karduna, 2003; 

Kibler & Sciascia, 2010; Mariscalco & Saluan, 2011) (Bild: Techpe, 2013) 

 

 

Förutom uppåtrotation krävs att skapula tippar bakåt och utåtroteras för att skapa utrymme 

under akromion för caput humeri under elevation av armen. Denna retraherade position måste 

sen kunna bibehållas under armens rörelser för att möjliggöra maximal aktivering av alla de 

muskler som fäster på skapula, t.ex. rotatorkuffen och deltoideus. (Ludewig, Cook & 

Nawoczenski, 1996; Kibler & Sciascia, 2010)  
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Även klavikelns rörelser påverkar till stor del skapulas rörelser, varför både 

acromioklavikularleden (AC) och sternoklavikularleden (SC) samt dess omkringliggande 

muskulatur måste fungera optimalt. Genom rörligheten i dessa leder möjliggörs translatoriska 

rörelser hos skapula: abduktion/adduktion och elevation/depression (Michener, McClure & 

Karduna, 2003; Ludewig & Reynolds, 2009) Eftersom klavikeln utgör den enda skelettala 

förbindelsen med skapula är dynamisk funktion i de skapulothorakala musklerna den 

viktigaste komponenten för att stabilisera och förflytta skapula.  (Ludewig, Cook & 

Nawoczenski, 1996; Kibler & Sciascia, 2010)  

 

Den muskulära funktionen kring skuldran utgörs av två så kallade kraftpar: 

Deltoideus/rotatorkuffen påverkar och stabiliserar glenohumeralleden där rotatorkuffen 

framförallt verkar för att bibehålla en normal position av caput humeri i fossa glenoidale, 

medan deltoideus ger en kraft uppåt (Page, 2011). Trapezius/Serratus Anterior bildar det 

andra kraftparet som stabiliserar och mobiliserar skapula (Cools, Witvrouw, Declercq, 

Vanderstraeten & Cambier 2003; Kibler & Sciascia, 2010; Tucker, Armstrong, Gribble, 

Timmons & Yeasting, 2010). Serratus anterior spelar en stor roll i alla komponenter av 

skapulas tre-dimensionella rörelser vid armelevation (Ludewig & Cook, 1996; Ludewig, 

Cook & Nawoczensk, 1996; Escamilla et al, 2009; Kibler 

& Sciascia, 2010). Nedre Trapezius viktigaste uppgifter 

vid armelevation är att uppåtrotera samt stabilisera skapula 

mot thorax, även när armen sänks nedåt igen (Ludewig & 

Cook, 2000).  

 

Serratus Anterior beskrivs som ett muskelblad som sitter 

mellan bröstkorgen och skapula. Den har sitt ursprung på 

de yttre och övre delarna av costa 1-9, och fäster på 

skapulas mediala kant och angulus inferior. Innervation 

sker genom n. thoracicus longus. (Feneis, 2001. s. 84; 

Ekström, Bifulco, Lopau, Andersen & Gough, 2004) 

Ursprungen på vardera revben ger en slags uppdelning av 

muskeln i fingerliknande portioner. Muskeln kan således 

delas upp i två eller tre delar med delvis olika funktion. 

Ekström et al (2004) skriver i sin studie av EMG-aktivitet i 

 
Figur 2. Serratus Anterior 

(Techpe, 2013).   
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Serratus Anterior att resultaten bekräftade det som anatomin indikerar, nämligen att de övre 

delarna av muskeln (de 4 översta ”fingrarna”) till störst del utför utåtrotation och protraktion 

av skapula, medan de nedre delarna av Serratus Anterior uppåtroterar och bakåttippar skapula. 

Även andra muskler påverkar direkt eller indirekt skapulas kinematik. Eftersom Pectoralis 

Minor fäster på processus coracoideus på skapula kan ökad aktivitet eller stramhet i denna 

muskel protrahera skapula och hindra normal bakåttippning. På samma sätt kan uppåtrotation 

av skapula hindras av att Rhomboideus eller Levator Scapulae är för strama. (Ludewig, Cook 

& Nawoczenski, 1996) 

 

Skapuladyskinesi är enligt Kibler och Sciascia (2010) den mest korrekta termen för att 

beskriva olika typer av förändrad rörelse eller position av skapula. Detta karaktäriseras av 

prominens av den mediala skapularanden eller av angulus inferior, och/eller elevation av hela 

skuldran och klavikeln vid armelevation (eng. shoulder shrug), och/eller för tidig 

nedåtrotation av skapula vid nedåtföring av armen. Skapulas position bör enligt samma 

författare bedömas och beskrivas både i statisk-/viloposition och under dynamisk rörelse. 

Potentiella bidragande orsaker till skapuladyskinesi är smärta, strama muskler och/eller 

ligament, obalans i muskelaktivering eller styrka, uttröttning av muskler och förändrad 

thorakal hållning (Ludewig & Reynolds, 2009; Kibler & Sciascia, 2010). SICK-scapula 

(Scapular malposition, Inferior medial border prominence, Coracoid pain and malposition, 

and dysKinesis of scapular movement), är ett annat begrepp som används för att beskriva ett 

vanligt syndrom associerat till skapuladyskinesi hos framförallt overhead athletes (Burkhart, 

Morgan & Kibler, 2003). Skapuladyskinesi är alltså starkt associerat till impingement då 

minskad uppåtrotation av skapula samt ökad skapulär inåtrotation och framåttippning minskar 

det subakromiella utrymmet och dessutom hämmar rotatorkuffstyrkan. (Ludewig, Cook & 

Nawoczenski, 1996; Ludewig & Reynolds, 2009; Kibler & Sciascia, 2010). 

 

1.3 Forskningsläge 

När det gäller skapulakinematik råder det delade meningar om hur stora avvikelserna är hos 

individer med olika typer av skulderbesvär, samt vad som ändå kan betraktas som normala 

skillnader. Ludewig och Reynolds review (2009) av studier på skapulas rörelser hos individer 

med skulderimpingement visar på stora skillnader mellan studiernas resultat. Enligt dem är 

det även svårt att utreda om dessa avvikelser är kompensatoriska eller bidragande orsaker till 

t.ex. impingement eller rotatorkuffproblematik. Muskulärt har ökad aktivitet i Övre Trapezius, 
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obalans mellan aktivitet i Övre- och Nedre Trapezius, samt minskad aktivitet och/eller styrka i 

Serratus Anterior rapporterats av många författare (Cools, Dewitte, Lanszweert, Notebaert, 

Roets, Soetens, Cagnie & Witvrouw, 2007; Kibler & Sciascia, 2010; Tucker et al, 2010). En 

av utmaningarna i rehabiliteringen är således att hitta övningar som inte bara aktiverar 

Serratus Anterior i en hög grad, utan även samtidigt visar ett lågt så kallat Övre Trapezius/ 

Serratus Anterior ratio (UT/SA ratio). Alltså där aktiveringen av Övre Trapezius inte 

överskrider den av Serratus Anterior. (Cools et al, 2007; Kibler & Sciascia, 2010) Vid 

impingement är ofta även Nedre Trapezius inhiberad eller försenad i aktiveringen (Ludewig 

& Cook, 2000). I en studie av Cools et al (2003) visades en obalans i de stabiliserande 

kraftparen kring skapula hos overhead athletes med impingement. Studien visade signifikant 

skillnad i muskelstyrka vid protraktion-retraktion av skuldran, med svaghet i Serratus 

Anterior och nedsatt EMG-aktivitet i Nedre Trapezius på den skadade sidan jämfört med den 

icke skadade skuldran. Ludewig och Cooks studie (2000) av skapulakinematik hos individer 

med skulderimpingement visade signifikant nedsatt uppåtrotation, ökad framåttippning och 

ökad inåtrotation av skapula under elevation av armen i skapulaplanet, jämfört med friska 

individer i kontrollgruppen. Studien visade även ökad EMG-aktivitet i Övre Trapezius samt 

nedsatt aktivitet i Serratus Anterior hos samma individer. Däremot sågs ökad aktivitet i Nedre 

Trapezius vid ökad yttre belastning. Ludewig och Reynolds review (2009) visar även denna 

på samma mekanismer hos individer med impingement.  

 

Många författare föreslår interventioner med syfte att stärka och återställa funktionen i 

Serratus Anterior som första åtgärd för patienter med skuldersmärta, impingement och/eller 

skapuladyskinesi. Detta baseras på de biomekaniska funktionerna hos Serratus Anterior som 

den enda muskeln som kan åstadkomma alla de önskade tredimensionella skapularörelserna.  

(Ludewig, Cook & Nawoczenski, 1996; Ekstrom, Donatelli & Soderberg, 2003; Ludewig & 

Reynolds, 2009) För att skapa evidensbaserade träningsprogram med syfte att rehabilitera och 

återställa funktionen i en dysfunktionell eller symptomatisk skuldra, krävs kunskap om 

skuldrans anatomi och biomekanik. EMG-studier kan vara ett bra redskap för att studera 

musklernas aktiveringsmönster under olika rörelser/övningar. (Glousman, 1993; Decker, 

Hintermeister, Faber & Hawkins, 1999; Cools et al, 2003) 

 

För att kunna analysera och jämföra olika EMG-mätningar med varandra, t.ex. mellan olika 

muskler, individer eller studier, krävs det att författarna utfört en så kallad normalisering av 

sina EMG-data. En vanlig metod för normalisering av EMG-data är att använda Maximum 
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Voluntary Isometric Contraction (MVIC) som referensvärde. Detta uppmäts genom manuella 

isometriska muskeltest av den aktuella muskeln. Genom att dividera ett testvärde med MVIC 

kan man ange resultatet i procent av MVIC (%MVIC). (Soderberg & Knutson, 2000; 

Ekstrom, Soderberg & Donatelli, 2005) Andra metoder är mean eller peak amplitude vid 

dynamiska kontraktioner, eller submaximal kontraktion, s.k. Reference Voluntary Isometric 

Contraction (RVIC). Vanligt förekommande är även att ange Root Mean Square. Soderberg 

och Knutson (2000) framhåller MVIC som den mest tillförlitliga normaliseringsmetoden. För 

att underlätta tolkning av EMG amplitud har flera författare kategoriserat EMG amplitud som 

låg (<20% MVIC), medel (20-40% alt. 20-50% MVIC) och hög (>40% alt. >50% MVIC) 

(Kibler, Sciascia, Uhl, Tambay & Cunningham, 2008; Sciascia, Kuschinsky, Nitz, Mair & 

Uhl, 2012). Medel anses vara en kliniskt rimlig nivå för att träna neuromuskulär kontroll av 

skuldermuskulatur, framför allt i tidig fas av rehabilitering. Olika träningsövningar aktiverar 

de avsedda musklerna olika vad gäller amplitud och timing. (Kibler et al, 2008) Enligt 

Soderberg och Knutson (2000) bör ytelektroder, som fästs på huden, användas för generell 

information från ytliga muskler, medan intramuskulärt EMG kan användas för att urskilja 

enskilda motoriska enheter eller utföra mätningar på mer djupt liggande muskler. Mätningar 

med ytelektroder har visat på större reliabilitet än med nålelektroder. Valet bör enligt dessa 

författare styras till stor del av syftet med studien; om det är enskilda motoriska enheter eller 

en hel muskels aktivering man är ute efter att mäta. Utifrån detta bör alltså valet falla på 

ytelektroder när det gäller mätning av Serratus Anteriors aktivering under en träningsövning. 

(Soderberg & Knutson, 2000) 

 

I det kliniska arbetet strävar sjukgymnasten alltid efter att använda evidensbaserade metoder. 

Mot ovanstående bakgrund, att optimal funktion i Serratus Anterior är grundläggande för 

fortsatt rehabilitering vid skulderproblematik, växte studiesyftet fram. 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien var att, genom systematisk granskning av evidensbaserade EMG-studier, 

identifiera specifika övningar för att aktivera m. Serratus Anterior.  

 

1.5 Frågeställningar 

• Vilka övningar kan rekommenderas för att aktivera SA? 

• Skiljer sig de rekommenderade övningarna åt mellan studier på individer med och 

utan skulderproblematik? 

 

2 Metod 

2.1 Metodval 

Metoden var en systematisk litteraturstudie där metodiken till stor del följer beskrivning av 

Wright, Brand, Dunn och Spindler (2007). Arbetsgången har gått enligt följande:  

• Först formulerades studiens syfte och frågeställningar.  

• Därefter upprättades ett forskningsprotokoll för att precisera sökord, inklusions- och 

exklusionskriterier, samt hur kvalitetsbedömning av inkluderade studier skulle gå till.  

• Litteratursökning i databaser genomfördes.  

• Inkluderade artiklar bearbetades och data fördes in i ett upprättat protokoll med olika 

parametrar för att matcha studiesyftet. Detta för att tydliggöra den systematiska 

genomgången av studien. (Bilaga) 

• Kvalitetsbedömning av artiklarna utfördes.  

• Dataanalys och resultatbeskrivning/ redovisning. 

• Tolkning och diskussion. 

 

2.2 Sökstrategi 

Litteratursökningar gjordes i databaserna Pubmed, Embase och Cinahl. I Embase och Cinahl 

exkluderades Medlineträffar eftersom sökning redan gjorts där via Pubmed. Sökorden 

identifierades utifrån litteraturstudiens syfte, genom relevanta artiklars respektive 
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sökord/keywords samt MeSH.  De sökord som användes var: Serratus anterior AND exercise 

AND EMG.  

 
 
Tabell 1 - Sökningen genomfördes 2013-02-22 * Medlineträffar exkluderade 

 
Databas Antal träffar Inkluderade Varav dubbletter 

Pubmed 66 19 - 

Cinahl* 4 1 1 

Embase* 11 9 9 

 

2.3 Urval 

Sökträffarna (totalt 81 st) granskades enligt följande: Först granskades alla sökträffar utifrån 

titel/abstract. Femtiofem artiklar exkluderades initialt p.g.a att de inte motsvarade dennas 

studies syfte och kriterier. De återstående 26 artiklarna granskades därefter i fulltext. Sju av 

dessa exkluderades: tre pga. att de inte motsvarade syftet med studien, två pga. att de använt 

nål-elektroder, två pga. bristande beskrivning av testprocedur. Totalt 19 artiklar inkluderades, 

samtliga var publicerade under de senaste 15 åren.  

 

2.4 Inklusionskriterier  

• Artiklar publicerade i peer-reviewed tidskrifter. 

• Humanstudier på individer med och/eller utan skulderproblematik.    

• EMG-studier utförda med ytelektroder.  

• EMG-mätningar av Serratus Anterior under utförande av specifika skulder-

rehabiliteringsövningar. 

• Studien måste vara upprepningsbar baserat på beskrivning av placering av elektroder 

och utförda övningar. 

• Författarna måste även ha beskrivit hur man utfört normalisering av EMG-data.  

• Etiskt godkända studier.   

• Språk: engelska.  
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2.5 Exklusionskriterier  

• Studier utförda på individer med mer allvarliga skador så som t.ex. nackskador, 

multirupturer, nervskador, labrumskador eller andra skador som kräver kirurgi.  

• EMG-mätningar under utförande av enbart angulära rörelser så som flexion eller 

abduktion, där rörelsen inte definierats som en träningsövning utan enbart som en 

teströrelse.  

• EMG-mätning med nål-elektroder. 

 

2.6 Bedömning av studiernas kvalitet 

Kritisk granskning av kvantitativ forskning bör enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 85 

ff.) omfatta studiens syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument samt analys och 

tolkning. Mätinstrumentet är, genomgående för alla studier i denna litteraturstudie, EMG.   

Några av studierna som inkluderades var kohortstudier med kontrollgrupp. De allra flesta 

studierna var dock så kallade single-group repeated measures design, alltså experimentella 

studier utan kontrollgrupp. Som stöd för granskning och kvalitetsbedömning av studierna 

användes tillämpliga parametrar och frågor som presenteras i bilaga 1. Dessa valdes utifrån 

två befintliga bedömningsmallar: Forsberg och Wengströms Checklista för kvantitativa 

artiklar – kvasiexperimentella studier (2013, bilaga 3, s. 202 ff.) samt SBU granskningsmall 

för Kohortstudier med inriktning på tandförluster (SBU. 2007, bilaga 2, s. 382 ff.).  

 

Enligt Journal of Electromyography and Kinesiology’s kriterier för att publicera en EMG-

studie bör författarna ha rapporterat följande: 1) elektrodmaterial och -geometri, 2) 

elektrodstorlek, 3) förberedelse och appliceringsteknik, 4) avstånd mellan elektroder, och 5) 

elektrodernas placering i förhållande till senor, motorpunkter och muskelfiberriktning. 

(Standards for reporting EMG data, 1997 se Soderberg & Knutson, 2000) Kriterierna 2-5 har 

använts som parametrar för bedömning av mätmetoden. Vilken normaliseringsmetod 

forskarna använt sig av har också beaktats mot bakgrund av Soderberg och Knutsons 

reviewartikel (2000) och Ekstrom, Soderberg och Donatellis studie (2005) som beskrivits 

ovan i bakgrundstexten.  

 

För att ytterligare bedöma studiernas relevans för denna systematiska litteraturstudie har även 

nedanstående tre frågor hämtade från Forsberg och Wengströms Checklista för kvantitativa 
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artiklar – kvasiexperimentella studier (2013, bilaga 3, s. 202 ff.) besvarats utifrån varje 

artikel: 1) Kan resultaten generaliseras till annan population? 2) Kan resultaten ha klinisk 

betydelse? 3) Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

 

Gällande kvaliteten på tidskrifterna som publicerat de aktuella artiklarna används ofta Impact 

Factor (IF). IF är ett mått på hur många citeringar tidskriften har. Citeringarna baseras på de 

senaste två åren och säger ingenting om citeringar av en enskild artikel utan generellt om 

tidskriften. Det krävs att tidskriften är SCI-listad (Science citation index) för att få en 

beräknad IF. (Nahata, 2009) Även fast IF är ett omdebatterat kvalitetsmått, som kanske inte 

säger så mycket om den kliniska relevansen av en studie, ger det dock läsaren en 

bakgrundsinformation om den publicerande tidskriften.  

 

2.7 Etik 

I en systematisk litteraturstudie kan etiska överväganden göras angående urval och 

presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som fått godkännande från etisk 

kommitté, att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien, samt att presentera alla 

resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen eller forskarens egen åsikt. (Forsberg & 

Wengström 2013, s. 69-70) Alla studier i denna litteraturstudie hade antingen fått 

godkännande från etisk kommitté eller att deltagarna fått skriftlig information och gett 

skriftligt samtycke till att delta i studien. 

 

 

3 Resultat 

3.1 Inkluderade studier 

De 19 inkluderade studierna, som presenteras i tabell 2, var antingen experimentella eller 

kontrollerade laboratoriestudier. I tabell 2 presenteras studierna i alfabetisk ordning med ett 

studienummer mellan 1-19 som fortsättningsvis används i resultatdelen för att referera till 

respektive studier. Kvalitetsbedömningen av studierna presenteras i bilaga 1. Urvalet av 

forskningspersoner till studierna har antingen varit baserat på frivilliga eller så kallat 

konsekutivt urval, d.v.s. personer som inkommit till kliniken och som uppfyllt 

inklusionskriterierna har ombetts att delta i studien. Inklusions- och exklusionskriterier var i 
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flera fall oklart angivna. Alla artikelförfattare hade beskrivit EMG-procedur och testade 

övningar väl och på ett sätt som möjliggör att återupprepa studien. Resultatens 

generaliserbarhet bedömdes som tveksam i de flesta studier men bedömdes ändå ha klinisk 

relevans.  

 

Forskningsgruppernas storlek varierade från 10 till 45 deltagare. Tre författargrupper gjorde 

powerberäkningar inför sina EMG studier. Dessa visade att 10 forskningspersoner (nr. 8) 

respektive 16 forskningspersoner (nr. 1 & 19) var tillräckliga antal för att uppnå 80 % chans 

att påvisa en effekt i den typen av studiedesign.  

 

Fem av studierna studerade EMG på individer med skulderproblematik i form av 

impingement, rotatorkuffskada eller skapuladyskinesi (nr. 7), skuldersmärta eller mild 

skulderdysfunktion (nr. 9), vingskapula (nr. 14), olika grader av skulderinstabilitet (nr. 15), 

samt sekundär skulderimpingement (nr. 18). I alla dessa har författarna tydligt redogjort för 

hur bedömning av försökspersonernas status gått till. En av dessa fem hade i sin tur inte 

någon kontrollgrupp med friska individer (nr. 14). Övriga 14 studerade EMG på friska 

individer/ icke symptomatiska skuldror. Förutom Serratus Anterior har alla studier även mätt 

aktivitet i andra skuldermuskler. Dessa presenteras i Tabell 2 under Testade muskler. 

 

De allra flesta studierna (17st) använde MVIC som normaliseringsmetod. Två av studierna 

använde istället RVIC (nr 13 & 14). 
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Tabell 2. Inkluderade studier 
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Tabell 2. Inkluderade studier, forts. 
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3.2 Träningsövningar 

Att jämföra olika studiers EMG-data med varandra kan, enligt Soderberg et al (2000) och 

Cools et al (2007), vara komplicerat och bör helst undvikas. Det finns många faktorer som 

kan orsaka felkällor, däribland hudens rörelser, intilliggande musklers aktivitet, 

utgångspositioner och exakt utförande i övningarna, etc. (Soderberg & Knutson, 2000; Cools 

et al, 2007). Därför har inte de aktuella studiernas resultat jämförts med varandra. Istället 

presenteras de övningar som författarna själva rekommenderat efter sina mätningar av 

Serratus Anteriors EMG-aktivitet. De allra flesta artikelförfattarna har bedömt övningarna 

utifrån medel EMG-amplitud i övningarna.  Sju av artiklarna har även motiverat övningarnas 

lämplighet utifrån dess UT/SA ratio (nr. 1, 2, 9, 10, 11, 13 & 18). 

 

Utifrån frågeställningen vilka övningar som kan rekommenderas för träning och aktivering av 

Serratus Anterior fanns totalt 29 olika övningar eller variationer av samma övning i det 

studerade materialet. Alla dessa presenteras utan inbördes rangordning i tabell 3. För varje 

övning presenteras vilka studier som testat den, position och utförande, samt kommentarer 

angående övningen. Utifrån beskrivningen ovan i bakgrunden har Serratus Anteriors EMG-

aktivitet klassats som låg (<20% MVIC), medel (20-50% MVIC) och hög (>50% MVIC). 

Övningar som studerats, men som gav minimal/ låg aktivering av Serratus Anterior, samt 

övningar som gav en markant högre aktivering av andra skuldermuskler än Serratus Anterior 

har ej inkluderats i denna studies resultat.  

 

Den övning som rekommenderades som bästa övning av flest författare, fem stycken (nr. 3, 9, 

13, 15 &17), var Standard Push-up plus i enbart den så kallade plusfasen. Plusfasen består av 

att i Push-up-position protrahera skapula och skjuta upp bröstryggen, samt sedan återgå till 

utgångsläget igen. I jämförelse med andra övningar gav denna övning en hög aktivering av 

Serratus Anterior och samtidigt ett lågt UT/SA ratio. Detta ratio var signifikant högre vid 

Wall Push-ups vilket författarna förklarade med att den upprätta kroppspositionen med 

armarna utsträckta framför kroppen ger en automatiskt ökad aktivitet i Övre Trapezius, 

jämfört med en horisontell kroppsposition med armarna pekande lodrätt mot golvet (nr.5 & 

9). Wall Push-Up plus och Cuff Link rekommenderades dock med hänsyn till att de är fysiskt 

mindre ansträngande att utföra för den som inte klarar av en Standard Push-Up-övning. Den 

övning som näst flest författare studerat och rekommenderat var ryggliggande 

protraktionsövning i 90° skulderflexion (nr. 4, 11, 12 & 16). 
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Tre av studierna utförde EMG-mätningar i enbart isometriska closed-chain positioner med 

fullt extenderad arm i 90° skulderflexion (nr. 11, 12 & 16). Några studier studerade både 

dynamiska och isometriska övningar.  

 

Vad gäller skillnader mellan friska kontra skadade/symptomatiska skuldror var det enbart en 

studie som såg en signifikant skillnad. Kibler et al (2008) (nr. 7) såg en signifikant tidigare 

aktivering av Serratus Anterior under övningen Robbery hos de skadade individerna än hos de 

friska. I övrigt har studierna enbart visat minimala skillnader i EMG-amplitud och -timing 

mellan skadade och friska. 
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Tabell 3. Rekommenderade träningsövningar (Utan inbördes rangordning)  
 
Övning Studie Nr Position Kommentar 
Push-Up övningar: 
Standard Push-
Up 

18,19 Vanlig Push-Up (på tårna). Hög aktivering av SA, MT och LT 
och UT. Högst UT-aktivering under 
den koncentriska fasen (pressa upp 
kroppen). Dock tung/för fysiskt 
krävande för vissa individer.  
 

Standard Push Up 
+, hela rörelsen 

3, 9, 13, 
15, 17 

Vanliga Push-Ups, utför 
excentrisk (sjunk ner mot 
golvet) och koncentrisk 
rörelse (pressa upp kroppen), 
vid fullt extenderad armbåge 
fortsätt att skjuta upp 
bröstryggen och protrahera 
skapula maximalt.  

Hög SA-aktivering. Högst SA-
aktivering under plusfasen. Högst 
UT-aktivering under koncentrisk fas 
av den "vanliga" push-up-rörelsen 
(3,9,17). Plus-fasen rekommenderas 
som bästa övning för att aktivera & 
träna SA tillräckligt för styrketräning 
(3,9,13,15,17). Aktiverar både upper 
och lower SA signifikant mer än 
vanlig push-up. Ingen signifikant 
skillnad mellan stabilt & ostabilt 
underlag. Lågt UT/SA ratio (9,13). 
 

Push Up +, enbart 
plusfasen, m. 
händerna på boll 
el bänk 

8 Push-Up-position, händerna 
på låg bänk eller boll, utför 
enbart plusfasen.  

Lägre SA-aktivitet än vid push-ups 
med fötterna upphöjda. Men även 
lägre UT aktivitet än vid vanliga 
push-ups. Ingen skillnad vid 
stabilt/ostabilt underlag.  
 

Push-up +, enbart 
plusfasen, m. 
fötterna högt  

8 Med fötterna på låg bänk el 
boll.  

Hög SA-aktivering. Lågt UT/SA 
ratio.  
 
 

Push-Up +, på 
Bosu/balansplatta  

13, 18 Push-Up med plus med 
händerna på 
Bosu/balansplatta.  

Högre UT/SA ratio än Cuff Link 
(18) & standard push-up (13,18). I 
enbart plusfasen dock lågt UT/nedre-
SA ratio, hög aktivering av nedre-
SA (13,18). Dock lägre SA-
aktivering än Cuff Link (18). 
 

Push-Up +, 1 arm 
(enbart plusfasen) 

12 Med andra handen på ryggen Hög SA aktivering, lågt UT/SA 
ratio. Något lägre (ej signifikant) 
SA- aktivering vid ostabilt underlag 
(mjuk boll).  
 

Elbow Push-up + 9 Push-Up +, enbart plusfasen, 
på underarmarna och tårna.  

Medel SA aktivering, lågt UT/SA 
ratio.  
 
 

Knee Push-Up +, 
hela rörelsen 

3, 10 Push-Ups på knän, vid fullt 
extenderad armbåge fortsätt 
att skjuta upp bröstryggen 
och protrahera skapula. 

Hög SA aktivering, låg UT 
aktivering. Rekommenderas för att 
den är mindre ansträngande än 
standard Push-up+ (3,10).  
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Övning Studie Nr Position Kommentar 
Push-Up övningar forts: 
Knee Push-up +, 
med samma sidas 
ben extenderat 

10 Push-Ups på knäna/Fyrfota, 
extendera ena benet. Utför 
enbart plusfasen.  

Lågt UT/SA ratio, medel SA 
aktivering på samma sida som det 
extenderade benet, signifikant högre 
SA-aktivering än i andra Knee 
Push-up+ övningar.  
 

Knee Push-Up +, 
på 1 hand 

10 Push-Ups på knäna m motsatt 
hand på ryggen, utför enbart 
plusfasen.  

Lågt UT/SA ratio, medel SA-
aktivering, dock ej mer än standard 
Knee-push-up + 
 

Cuff Link (En 
slags balansplatta 
med stöd för 
underarmarna 
och grepp för 
händerna) 

17, 18 I Push-Up position på tå, med 
underarmarna på Cuff-Link. 
Utför en cirkelrörelse så att 
alla kanter på 
träningsredskapet nuddar 
golvet. 
 

Hög aktivering av SA, lättare att 
utföra än push ups. Lägre aktivering 
av LT och MT än vid standard 
push-up(17,18). Lågt UT/SA ratio 
(18).  

 
 
Stående övningar: 
Wall slide 5 Stå med ansiktet mot väggen, 

glid med underarmarna mot 
väggen från 90° flexion, 
uppåt.  

Bra övning för att aktivera SA över 
90°. SA-aktiveringen ökar med 
elevationen, så även UT-
aktiveringen. Dock lågt UT/SA 
ratio genom hela övningen. 
 

Wall push-up +, 
enbart plusfasen 

5, 9 Händerna mot vägg i ca 90° 
skulderflexion, kroppsvikten 
lätt lutad mot händerna. Skjut 
bröstryggen bakåt och 
protrahera skapula.  
 

Något högre UT/SA ratio än vid 
Standard Push-Up+ eller Knee 
Push-up+ (9), men bra om man 
initialt inte kan utföra Standard 
Push-Up pga smärta (5). 

Skulderflexion 
med isometrisk 
horisontell 
abduktion 

14 Bilateral skulderflexion. Med 
elastiskt band i en slinga runt 
båda handlederna ges ett 
isometriskt motstånd mot 
horisontell abduktion. 
 

Medel SA-aktivering, signifikant 
högre SA-aktivering och signifikant 
lägre PM-aktivering vid samtidig 
isometrisk horisontell abduktion.  

Scaption under 
80° 

2, 3, 4, 5 Abduktion i skapulaplanet, 
upp till 80°.  

Låg-Medel SA-aktivering, även 
medel UT-aktivering. Högt UT/SA 
ratio (2).  
 

Scaption över 
120° 

2, 4, 5 Abduktion i skapulaplanet, 
över 120° 

Medel-Hög SA-aktivering, funkar 
ofta även vid impingement. Högt 
UT/SA ratio (2). 
 

Serratus Anterior 
Punsch, med 
elastiskt band 
som motstånd    

3, 6 Ryggen mot en vägg, 90° 
flex i skuldran, raka 
armbågar, 45°inåtrotation, 
protraktion av skapula. 
  

Medel aktivering av SA (3,6).  
Skapar både uppåtrotation och 
protraktion av skapula (6). 
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Övning Studie Nr Position Kommentar 
Stående övningar forts: 
Lawn Mower, 
diagonal rörelse 
med 1 arm.  

7 Framåtlutad starta rörelsen vid 
motsatt knä, räta upp och 
rotera kroppen, drag med 
armen till en retraherad 
position med handen vid 
höften.  
 

Dynamisk rörelsekedja genom hela 
kroppen, liknar mer rörelser inom 
idrotten så som tex tennis. 
Aktiverar även UT till ungefär 
samma grad som LT och SA. Bra 
lite senare i rehab.  

Robbery 7 Bilateral roddövning med 
samtidig flex/ext av höfterna. 
Börja rodd vid knäna, räta upp 
kroppen och genomför 
roddrörelse till extenderade 
skuldror med händerna vid 
brösthöjd.  
 

Dynamisk rörelsekedja i flera leder. 
Bland symptomatiska aktiveras SA 
tidigare än UT, dock i samma grad. 
(amplitud) 

Dynamic Hug, 
med elastiskt 
band som 
motstånd  

3 Ryggen mot en vägg, 
skuldrorna i ca 45°flex och 
60° abd, pressa händerna 
framåt/ihop =protraktion av 
skuldrorna. 
 

Medel SA-aktivering. Skapar både 
uppåtrotation och protraktion av 
skapula. Dock även hög UT-
aktivering. 

 
Isometriska övningar:  
Isometrisk Wall 
Push-Up + 

11, 12, 16 Stående mot vägg med fullt 
extenderad armbåge och 90° 
skulderflexion, isometriskt 
pressa handen mot väggen i 
riktning att protrahera skapula.  

Låg-Medel SA-aktivering 
(11,12,16). Högre UT/SA ratio vid 
ostabilt underlag (mjuk boll mot 
väggen) än vid stabilt underlag 
(enbart vägg), högre UT/SA ratio 
än i standard- eller knee-push-up-
övningar (i horisontell position) 
(11). 
 

Isometrisk Wall 
Push Up + med 
isometrisk 
horisontell 
abduktion 

14 Som ovan. Med elastiskt band 
i en slinga runt båda 
handlederna ges ett isometriskt 
motstånd mot horisontell 
abduktion. 
 

Signifikant högre SA-aktivering 
och signifikant lägre PM-aktivering 
om man lägger till isometrisk 
horisontell abduktion.  

Isometrisk Low 
Row 

7 Stående, armen i neutralläge, 
tryck med handflatan i 
riktning av skulderextension 
mot fast motstånd. Retrahera 
och pressa ner skapula.  
 

Kan även utföras dynamiskt i 
senare fas av rehab. Bra i tidig fas 
av rehab. Aktiverar SA och LT 
signifikant mer än UT.  

Isometrisk 
Inferior Glide 

7 Sittande med armen i 80° abd, 
handen vilar mot fast bänk, 
tummen mot taket. Tryck i 
riktning av adduktion. Pressa 
skapula nedåt, håll 5 sek. 
 

Bra i tidig fas av rehab. Aktiverar 
SA signifikant mer än UT. 
Adduktionskraft har även visat sig 
ge ökat subakromialt utrymme.  
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Övning Studie Nr Position Kommentar 
Sittande övningar:  
Diagonal flexion 
med utåtrotation 

4 Sittande, armbågen i 90°, 
hantel,utför flexion, 
horisontell adduktion och 
utåtrotation 

Hög SA aktivering, låg UT 
aktivering. Kan fungera bra även 
för patienter med impingement pga 
den diagonala rörelsen.  

Press-up/ dips 1, 3, 6 Sittande på bänk med 
händerna på bänken och 
rumpan precis framför 
bänken, fötterna på golvet. 
Starta med lätt flekterade 
armbågar, pressa upp till 
ext i armbågarna/ lyft 
kroppen från bänken.  
 

Låg/medel aktivering av SA (1,3,6), 
relativt lågt UT/SA ratio(1), kan 
dock vara svårt att göra vid 
impingement pga smärta (6).  

Shoulder press 1 Sittande med hantlar, starta 
med händerna vid axlarna, 
pressa uppåt mot taket till 
fullt flektarade skuldror och 
extenderade armbågar. 

Medelhög aktivering av SA, 
Relativt lågt UT/SA ratio, kan dock 
vara mycket svårt att göra vid 
impingement 

 
Ryggliggande övningar:  
Ryggliggande 
protraktion i 45° 
skulderflexion 

4 Ryggliggande med hantel 
eller skivstång, armbågar 
och skuldror bibehålls i 45° 
flex, protrahera skapula.  
 

Medel SA aktivering, producerar 
dock ingen uppåtrotation av 
skapula.  

Ryggliggande 
protraktion i 90° 
skulderflexion/ 
Isometrisk 
bänkpress 

4, 11, 12, 
16 

Ryggliggande med fullt 
extenderad armbåge i 90° 
skulderflexion, protrahera 
skapula genom att pressa 
handen uppåt mot fast 
motstånd. 
 

Medel (4,12) till Hög (11,16) SA- 
aktivering, lågt UT/SA ratio(11). 
Högre SA aktivering vid stabilt 
motstånd mot handen än vid ostabilt 
(mjuk boll) (11,12).  

 
Förkortningar: CC = Closed Chain, OC = Open Chain, SA = Serratus Anterior, UT = Upper Trapezius,  
LT = Lower Trapezius, MT = Middle Trapezius, PM = Pectoralis Major 
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att, genom systematisk granskning av evidensbaserade EMG-

studier, identifiera rehabiliteringsövningar för att aktivera och stärka Serratus Anterior. Efter 

genomgången analys framkom specifika övningar som kan användas vid olika tillfällen eller 

förutsättningar under rehabilitering av skulderproblematik för att aktivera Serratus Anterior. 

 

Signifikant lägre EMG-amplitud uppmättes för Serratus Anterior vid övningar på ostabilt 

underlag i flera studier (Lehman et al, 2006; Martins et al, 2008; Oliveira et al, 2008; 

Maenhout et al, 2010) En möjlig förklaring är att när det ställs högre krav på att stabilisera 

skuldran i en övning sker också en högre rekrytering av andra stabiliserande muskler så som 

Rhomboideerna, Levator Scapulae och Nedre Trapezius. Vid ett ostabilt underlag är det även 

svårare att utveckla samma kraft som på ett stabilt underlag. Övningar på ostabila underlag 

rekryterar fler muskler till en lägre grad samt ger bättre stabilitet och proprioception. Detta 

gör dem möjligen mindre skadliga för lederna och bättre anpassade för vissa individer, än 

övningar på stabilt underlag. (Martins et al, 2008) 

 

Många författare diskuterar och tar stor hänsyn till aktiveringen av Övre Trapezius i en 

övning. Ett delsyfte med flera av studierna var att hitta övningar med minimal aktivering av 

Övre Trapezius. I sju av artiklarna var detta förhållande förtydligat i form av UT/SA ratio. 

Denna aspekt är särskilt viktigt i de fall där patienten påvisar en skapuladyskinesi med 

muskulär obalans i form av ökad aktivitet i Övre Trapezius. De övningar i denna studie som 

framför allt visade på låg aktivering av Övre Trapezius var Standard Push-Up plus och andra 

varianter av Push-ups i horisontell kroppsställning, ryggliggande protraktionsövningar och 

även Wall Slide. Man får dock inte glömma att Övre Trapezius även arbetar som en 

uppåtrotator av skapula och alltså inte enbart kan ses som en antagonist till Serratus Anterior. 

(Ludewig & Reynolds, 2009; Maenhout et al, 2010)  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till andra parametrar i valet av övningar. Om patienten har 

impingementbesvär bör man eftersträva att undvika positioner som ökar symptomen. 

Dynamic hug försätter glenohumeralleden i flexion, adduktion och inåtrotation vilket kan vara 

smärtsamt för en patient med subakromial impingement (Decker et al, 1999; Ludewig & 
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Reynolds, 2009). Teoretiskt borde en modifierad dynamic hug med utåtrotation kunna ge 

likvärdig aktivering av Serratus Anterior (Ludewig & Reynolds, 2009). För patienter som har 

problem att stabilisera skapula under vissa rörelser, t.ex. vingskapula, kan en ryggliggande 

protraktionsövning vara fördelaktig i ett tidigt stadium eftersom skapula då stabiliseras mot 

underlaget (Ludewig & Reynolds, 2009; Tucci et al, 2011). De studier som enbart studerade 

isometriska övningar förklarar att dessa valdes för att öka reliabiliteten i EMG- mätningarna 

genom att minska felkällor som uppstår vid dynamiska rörelser. De resultaten kan inte 

generaliseras till dynamiska övningar. Isometriska övningar kan dock vara fördelaktiga och 

användas kliniskt i den tidiga fasen av rehabiliteringen eftersom de inte utsätter eventuellt 

skadade strukturer i glenohumeralleden för onödigt stora krafter eller påfrestningar (Oliveira, 

Carvalho & Brum, 2008; Tucci et al, 2011). 

 

Flera av studierna har diskuterat sina resultat angående att de inte sett någon signifikant 

skillnad i muskelaktivering mellan friska kontra skadade/symptomatiska skuldor, trots de 

indikationer som annan forskning visat. Kibler et al (2008) föreslår att orsaken kan vara att de 

testat i övningar som inte framkallat smärta eller obehag för individerna, samt att de testat på 

låg intensitet och under axelhöjd. De diskuterar även att skapuladyskinesi ofta är orsakad av 

inhibering av muskelaktivering som en följd av en skadad eller smärtande led. Om man då ej 

orsakar smärta genom den övning man använder, så uppstår heller inte inhiberingen av 

musklerna till så stor grad. Tucker et al drar slutsatsen i två av sina studier (2010 och 2011) 

att oavsett status (skadad eller frisk skuldra), eller typ av idrott, visar sig inte variationer i 

aktivering av skuldermuskulaturen vid closed-chain-övningar (Tucker et al, 2011).  

 

Enligt Ekstrom et al (2003) sågs en sämre aktivering i Serratus Anterior vid 

protraktionsövningar än vid övningar som kräver att skapula uppåtroteras. Decker et al (1999) 

diskuterar också detta och anser att övningar som Scaption, Serratus Anterior Punsch och 

Dynamic Hug har en fördel i att de producerar både skapularotation och protraktion och 

därmed tränar Serratus Anteriors dynamiska funktion.  

 

De flesta studierna har inte enbart haft som syfte att undersöka övningar för Serratus Anterior 

utan även för andra muskler. I en av studierna (Cools et al, 2007) kunde författarna inte 

rekommendera någon övning som uppfyllde deras uppställda kriterier för UT/SA ratio. 
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EMG mätningar av enskilda muskler i enskilda övningar svarar ju inte på frågan vad ett helt 

komponerat tränings-/rehabiliteringsprogram gör för att återställa funktionen i skuldran vid 

dynamiska rörelser. För total optimal funktion krävs ju stabilitet, styrka och rörlighet i hela 

rörelsekedjan, såsom höftrörlighet, bålstabilitet, god thorakal hållning etc. (Ludewig & 

Reynolds, 2009; Sciascia, Thigpen, Namdari & Baldwin, 2012). Gällande overhead athletes 

måste sjukgymnasten alltså även se till alla dessa andra delar av rörelsekedjan i 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Park et al (2011 & 2013) motiverar valet av RVIC som normaliseringsmetod med att eftersom 

man vid MVIC ger motstånd via humerus och detta motstånd skall ges ända till brytpunkt, 

finns det risk för muskelsträckning eller uttröttning vid upprepade MVIC tester som sen kan 

påverka testresultaten. De menar även att submaximal isometrisk kontraktion lika väl kan 

användas som EMG normalisering, särskilt vid within-subject analyser som de använt i sin 

studie.  

 

 

4.2 Metoddiskussion 

Värdet av en litteraturstudie står och faller med de inkluderade studiernas kvalitet (Wright et 

al, 2007; Forsberg & Wengström, 2013, s. 85). Studierna i denna genomgång har övervägande 

god kvalitet gällande mätmetoder och analys, men dock lägre bevisvärde gällande urval och 

design. Detta sett i förhållande till randomiserade kontrollerade studier (RCT) som toppar 

rangordningen gällande studiedesign inom evidensbaserad medicin. Den externa validiteten i 

studierna är delvis bristande eftersom man inte använt sig av något slumpmässigt urval i 

studierna. Genom de urvalsförfaranden som använts i de inkluderade studierna finns risken att 

dessa inte alls är typiska för den population som man vill studera, vilket kan leda till felaktiga 

resultat (Forsberg & Wengström, 2013. s. 96). Urvalet till de flesta studierna var baserat på 

frivilliga försökspersoner. Ofta enbart friska, unga vuxna män i åldern 18-35. 

Generaliserbarheten begränsas därigenom till den population som urvalet representerar. Det är 

dock i detta åldersspann som man brukar tala om sekundär impingement som en effekt av 

bl.a. skapuladysfunktion (Tucker et al, 2010). Fyra av studierna utförde intra- och 

interreliabilitetstester av sin design bland annat genom att ett urval av forskningsdeltagarna 

fick göra om samma tester senare samma dag. I alla dessa fall bedömdes reliabiliteten som 

mycket god.  
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I denna studie har kvalitetsbedömningen och resultatanalyserna utförts av enbart en person 

vilket kan ses som en möjlig begränsning. För att höja en litteraturstudies validitet bör minst 

två personer analysera och diskutera dessa båda delar enligt Wright et al (2007). En möjlig 

bias i studien är valet av sökord. En av exklusionskriterierna var studier på enbart angulära 

rörelser. Några av studierna som inkluderades hade dock testat EMG under både angulära 

rörelser och andra träningsövningar. Ekstrom et al (2003) och Hardwick et al (2006) föreslår 

abduktion i skapulaplanet (scaption) som övning för att stärka Serratus Anterior. Detta 

indikerar att även studier på enbart angulära rörelser kanske kunde ha inkluderats i denna 

studie.  

 

Soderberg och Knutson (2000) skriver att det är viktigt att komma ihåg att EMG är en relativt 

enkel metod att använda sig utav, och samtidigt lika enkel att missförstå och missbruka. En 

större förkunskap inom detta område samt en medförfattare eller annan kunnig medbedömare 

hade varit önskvärt för en mer tillförlitlig analys.  

 

Önskvärt för fortsatt forskning är RCT-studier på overhead athletes med skulderbesvär. Vid 

sökning av artiklar i databaserna Pubmed, Cinahl och Embase finner man att det finns ett stort 

antal artiklar som beskriver studier med EMG på skuldermuskulaturen under angulära test-

rörelser så som flexion, abduktion eller abduktion i skapulaplanet (scaption), eller 

idrottsspecifika rörelser såsom tennisserve, simrörelser och kaströrelser. Dock finns det inte 

fullt så många studier på rehabiliteringsövningar, och som databassökningarna till denna 

litteraturstudie visade så finns det inte heller många sådana studier gjorda på individer med 

skulderproblematik. De allra flesta studierna är hittills utförda på friska individer. De flesta 

författarna till dessa studier, bland andra Hardwick et al (2006), Cools et al (2007) och 

Martins et al (2008) diskuterar denna svaghet i sina studier, alltså möjligheten att individer 

med skulderdysfunktion, eller individer i andra åldrar än i studien, kanske inte har samma 

aktiveringsmönster i de studerade övningarna. Den externa validiteten, d.v.s. i vilken grad 

studiens resultat går att generalisera till en större population, måste bedömas som låg på grund 

av detta. En enskild EMG-studie utgör inte någon stark evidens. Sammantaget kan dock dessa 

EMG-studier på friska individer anses ha klinisk relevans. I valet av rehabiliteringsövningar 

för patienter med skulderbesvär, där sjukgymnasten gjort bedömningen att det finns ett behov 

av att stärka Serratus Anterior, ger EMG-studierna en vägledning genom att visa på den 
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relativa aktiveringen (Glousman, 1993). Genom denna systematiska genomgång av de EMG-

studier som gjorts i detta syfte, får sjukgymnasten en vägledning i valet av övningar.  

 

4.3 Slutsats 

Serratus Anteriors funktion är viktig för optimal skulderkinematik. Denna studie kan ge 

vägledning i valet av rehabiliteringsövningar för att aktivera Serratus Anterior. Den övning 

som flest studier rekommenderade var så kallad Push-Up Plus. Denna studie kan dock ej 

identifiera skillnader vad gäller rekommenderade övningar för individer med och utan 

skulderproblematik, p.g.a att för få studier tittat på just detta. 
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Bilaga 1. Kvalitetsbedömning av studier 

Kvalitetsbedömning av 
EMG-studier 
 

       

ARTIKELNUMMER:  1 2 3 4 5 6 7 
Är frågeställningen/syftet 
klart formulerad? Ja/Nej 

Ja Ja Ja ja ja ja ja 

Är designen lämplig 
utifrån syftet? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 

Är relevanta 
inklusionskriterier/ 
exklusionskriterier 
angivna? Ja/Nej/Oklart 
angivna 

oklart Ja oklart Ja oklart oklart ja 

Vilken urvalsmetod 
användes? Randomiserat/ 
obundet slumpmässigt/ 
kvoturval/ klusterurval/ 
konsekutivt 
urval/frivilliga/ urvalet är 
ej beskrivet. 

frivilliga frivilliga frivilliga frivilliga frivilliga frivilliga konsekutivt 

Är eventuell kontrollgrupp 
adekvat selekterad? 
Ja/Nej/Oklart/Ej 
tillämpligt 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

oklart 

Var demografiska data 
liknande i 
jämförelsegrupperna? 
Ja/Nej/Oklart/Ej 
tillämpligt 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

oklart 

Är genomförandet av 
studien väl beskrivet så att 
studien kan upprepas? Ja/ 
Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydligt 
beskrivit EMG 
proceduren? Ja/Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydligt 
beskrivit val av och 
utförande av 
normaliseringsmetod? 
Ja/Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är poweranalys utförd? 
Ja/Nej 

Ja Ja Nej nej nej nej nej 

Är den statistiska analysen 
väl beskriven? Ja/Nej 

Ja Ja Ja ja ja ja ja 

Har statistiska åtgärder 
gjorts för att försöka 
minimera systematiska 
fel? Ja/Nej/Oklart 

oklart ja oklart oklart ja ja ja 

Kan resultaten 
generaliseras till annan 
population? Ja/Nej 

nej nej nej nej nej nej ja 

Kan resultaten ha klinisk 
betydelse? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 

Ska denna artikel 
inkluderas i 
litteraturstudien? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 
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Kvalitetsbedömning av 
EMG-studier 
 

       
 

ARTIKELNUMMER:  8 9 10 11 12 13 14 
Är frågeställningen/syftet 
klart formulerad? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 

Är designen lämplig 
utifrån syftet? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 

Är relevanta 
inklusionskriterier/ 
exklusionskriterier 
angivna? Ja/Nej/Oklart 
angivna 

ja ja oklart oklart ja oklart ja 

Vilken urvalsmetod 
användes? Randomiserat/ 
obundet slumpmässigt/ 
kvoturval/ klusterurval/ 
konsekutivt 
urval/frivilliga/ urvalet är 
ej beskrivet. 

frivilliga konsek. + 
frivilliga 

frivilliga frivilliga frivilliga frivilliga konsekutivt 

Är eventuell 
kontrollgrupp adekvat 
selekterad? 
Ja/Nej/Oklart/Ej 
tillämpligt 

Ej 
tillämpl. 

Ja Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej tillämpl. 

Var demografiska data 
liknande i 
jämförelsegrupperna? 
Ja/Nej/Oklart/Ej 
tillämpligt 

Ej 
tillämpl. 

Ja Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ej tillämpl. 

Är genomförandet av 
studien väl beskrivet så att 
studien kan upprepas? Ja/ 
Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydligt 
beskrivit EMG 
proceduren? Ja/Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydligt 
beskrivit val av och 
utförande av 
normaliseringsmetod? 
Ja/Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är poweranalys utförd? 
Ja/Nej 

Ja nej nej nej nej nej nej 

Är den statistiska 
analysen väl beskriven? 
Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 

Har statistiska åtgärder 
gjorts för att försöka 
minimera systematiska 
fel? Ja/Nej/Oklart 

ja ja ja oklart ja ja ja 

Kan resultaten 
generaliseras till annan 
population? Ja/Nej 

nej ja nej nej nej nej ja 

Kan resultaten ha klinisk 
betydelse? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 

Ska denna artikel 
inkluderas i 
litteraturstudien? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja ja ja 
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Kvalitetsbedömning av 
EMG-studier 
 

     

ARTIKELNUMMER:  15 16 17 18 19 
Är frågeställningen/syftet 
klart formulerad? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja 

Är designen lämplig 
utifrån syftet? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja 

Är relevanta 
inklusionskriterier/ 
exklusionskriterier 
angivna? Ja/Nej/Oklart 
angivna 

ja oklart ja ja ja 

Vilken urvalsmetod 
användes? Randomiserat/ 
obundet slumpmässigt/ 
kvoturval/ klusterurval/ 
konsekutivt 
urval/frivilliga/ urvalet är 
ej beskrivet. 

konsek. + 
frivilliga 

frivilliga frivilliga konsek. + 
frivilliga 

frivilliga 

Är eventuell kontrollgrupp 
adekvat selekterad? 
Ja/Nej/Oklart/Ej 
tillämpligt 

Ja Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

ja ja 

Var demografiska data 
liknande i 
jämförelsegrupperna? 
Ja/Nej/Oklart/Ej 
tillämpligt 

oklart Ej 
tillämpl. 

Ej 
tillämpl. 

Ja Ja 

Är genomförandet av 
studien väl beskrivet så att 
studien kan upprepas? Ja/ 
Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydligt 
beskrivit EMG 
proceduren? Ja/Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydligt 
beskrivit val av och 
utförande av 
normaliseringsmetod? 
Ja/Nej 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Är poweranalys utförd? 
Ja/Nej 

nej nej nej nej Ja 

Är den statistiska analysen 
väl beskriven? Ja/Nej 

ja nej tveksamt ja ja 

Har statistiska åtgärder 
gjorts för att försöka 
minimera systematiska 
fel? Ja/Nej/Oklart 

ja oklart ja ja ja 

Kan resultaten 
generaliseras till annan 
population? Ja/Nej 

ja nej nej ja ja 

Kan resultaten ha klinisk 
betydelse? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja 

Ska denna artikel 
inkluderas i 
litteraturstudien? Ja/Nej 

ja ja ja ja ja 

 
 


