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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att a) beskriva elitkanotisternas aktiva rörelseutslag (ARoM), b) 
undersöka hur stor del av ARoM i axelledens inåt- och utåtrotation som kanotisten använder 
under paddling för höger och vänster arm samt c) undersöka hur förhållandet eventuellt 
ändras under tre tävlingsfarter (200, 500 och 1000 m). Syftet var också att d) beskriva 
elitkanotisterna rörelseutslag i axelledens rotation under de tre tävlingsfarterna.  
Metod 
Åtta elitkanotister (fyra kvinnor och fyra män 22,5 ±3,8 år, 1.80 ±0,11m, 81 kg ±14 kg) 
deltog i studien. Axelledens rörlighet i inåt- och utåtrotation undersöktes med två olika 
metoder; ARoM mätt med goniometer i ryggliggande position och tredimensionell (3D) 
rörelseanalys mätt under paddling på kajakergometer. Data till 3D rörelseanalysen samlades 
in med ett optoelektroniskt kamerasystem med 12 kameror som mätte rörelser från markörer 
fästa på försökspersonerna under paddling på 200, 500 och 1000 m tävlingsfart. Medelvärdet 
analyserades från tio paddlingscykler under respektive fart och data bearbetades och 
analyserades i Visual3D och MATLAB.   
Resultat 
Elitkanotisterna medelvärde och standardavvikelse (±) av ARoM i axelledens inåtrotation var 
46° (±16°) och 39° (±10°) och i axelledens utåtrotation 75° (±13°) och 86° (±5°) för vänster 
respektive höger sida. Samtliga elitkanotister hade inskränkt rörlighet i axelledens 
inåtrotation. Ingen signifikant skillnad sågs mellan sidorna i varken axelledens inåt- eller 
utåtrotation (F=0.87, p=0.38). Under paddling på de tre olika tävlingsfarterna sågs heller 
ingen signifikant skillnad mellan sidorna i axelledens inåtrotation (F= 0.63, p=0.45), dock 
sågs en signifikant skillnad i rörelseutslaget i axelledens inåtrotation beroende på tävlingsfart 
(F=6.46. p=0.01); ju högre fart/kortare distans desto större rörelseutslag. Axelledens 
rörelseutslag i utåtrotation påverkades inte av varken tävlingsfart (F=3.59, p=0.94) eller sida 
(vänster/ höger) (F=1.76, p=0.23). Tävlingsfarten hade en signifikant betydelse för hur stor 
procentandel kanotisterna använde av sin maximala ARoM i axelledens inåtrotation under 
paddling (F=6,48, p=0,01); ju högre fart/kortare distans desto större procentuell andel 
nyttjades. Elitkanotisterna nyttjade en väldig liten procentandel av deras ARoM i axelledens 
utåtrotation under paddling; 0-1%.   
Slutsats 
Det sågs ingen sidoskillnad mellan vänster och höger sida i axelledens rotationer hos 
elitkanotisterna och resultatet var oberoende av tävlingsfart. Alla elitkanotister hade en tydlig 
inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation. Den inskränkta inåtrotationen kompenseras 
troligen av andra strukturer i axel/skuldra under paddling, då elitkanotisterna använder över 
100 % av deras AROM under paddling. Tidigare forskning har visat att inskränkt rörlighet i 
axelledens inåtrotation är en riskfaktor för skada hos kanotister. Resultaten från denna 
forskning ger värdefull information för elitkanotister och deras team om vad som sker i 
axelleden under paddling. De kan använda information till att uppmärksamma vikten av att 
öka rörlighet i inåtrotationen för att minska eventuella kompensatoriska rörelser i axelleden 
och på så sätt minska risken för smärta och skada under paddling.  



 

 

Summary 
Aim 
The purpose of the study was a) to examine elite flatwater kayakers’ active range of motion 
(ARoM), b) to detect the extent of their ARoM they use in shoulder internal rotation (IR) and 
external rotations (ER) for right and left shoulder under kayaking and c) to examine the 
impact of how the range change during the racing speed (200, 500 and 1000 m). In addition, 
the aim was d) to describe competitive flatwater kayakers’ range of motion in the shoulder 
rotation under the three racing speeds. 
Method 
Eight elite sprint kayakers (four women and four men 22,5 ±3,8 year, 1.80 ±0,11m, 81 kg ±14 
kg) participated in the study. The range of motion in shoulder joint rotations were measured 
with two different methods; ARoM was measured with a goniometer in a supine position and 
a three-dimensional (3D) motion capture measured under kayaking on a kayak ergometer. 
Data from a 3D motion capture analysis was collected with an optoelectronic system with 12 
infrared cameras which captured the motion from markers attached on the participants under 
kayaking on 200, 500 and 100o m racing speed. The average value was analyzed from ten 
stroke cycles under every speed and the data was processed and the calculations were done 
with Visual3D and MATLAB.   
Results 
The elite kayakers’ average values and standard deviation (±) of ARoM in shoulder IR was 
46°(±16°) and 39° (±10°) and in ER 75° (±13°) and 86° (±5°) for respective left and right 
side. All participants had decreased ARoM in shoulder IR. No significance difference in 
ARoM was detected for the sides (left/right) in neither IR nor ER (F=0.87, p=0.38). Either no 
significant differences were detected between the left and right side under kayaking in 
shoulder IR under racing speed (F= 0.63, p=0.45), however racing speed had a significant 
difference for range of motion in shoulder internal rotation (F=6.46. p=0.01); the higher the 
speed/ shorter distance, the greater range of motion. Shoulder ER was not affected neither on 
racing speed (F=3.59, p=0.94) or side (left/right) (F=1.76, p=0.23). Racing speed had a 
significant difference in the percentage the elite kayakers used of their maximal ARoM in 
shoulder IR during kayaking (F=6.48, p=0.01); the higher the speed/ shorter distance, the 
greater percentage used. The elite kayakers´ utilized a very small percentage of their ARoM 
in shoulder ER during paddling; 0-1%.   
Conclusions 
No difference was detected between left and right side in shoulder rotation within elite 
kayakers, the result was independent of the racing speed. All elite kayakers´ had an obvious 
decreased range of motion in shoulder IR. The decreased IR is probably compensated by 
other structures in the shoulder/ scapula under kayaking, due to that elite kayakers’ use more 
than 100 % of their ARoM under kayaking. Earlier studies have showed that decreased IR in 
shoulder joint is a risk factor for injuries in kayakers. The results from this study can give 
valuable information for elite kayakers and their teams about what happens in the shoulder 
joint during paddling. They may use this information to recognize the importance of 
increasing the range of motion in shoulder IR, to be able to decrease any compensational 
movements in the shoulder joint and therefore reduce the risk of pain and injury under 
kayaking.  
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1. Inledning  
Elitidrottare tränar och tävlar på gränsen till vad deras kroppar klarar av vilket kan leda till 

ökad risk för överbelastningsskador. Det är viktigt att elitidrottare håller sig skadefria och 

friska för att optimera deras prestation. Stort fokus i den idrottsmedicinska forskningen är att 

ta reda på hur idrottare kan hålla sig skadefria.  

 

Axelleden är den mest rörliga leden hos människan. En stor rörlighet och endast lite stöd av 

ligament gör att axelleden lätt utsätts för skador. Axelsmärta och skador är vanligt hos 

idrottare som utöver grenar med upprepade repetitioner över axelhöjd. Kanot, vattenpolo, 

volleyboll och simning är exempel på grenar där axelleden är speciellt utsatt för skador. 

Minskad inåtrotation i axelleden anses vara en bidragande faktor till smärta och skada i flera 

av dessa grenar. 

 

Under kajakpaddling utförs komplexa paddlingsrörelsen som involverar rörelse från hela 

kroppen. Trots att paddlingsrörelsen involverar helkroppsrörelser har studier visat att skador 

främst sker i skulderleden. Studier har också visat att rörligheten i axelledens inåtrotation är 

nedsatt hos kanotister. I dagsläget finns det ingen forskning, vad vi vet, som beskriver hur 

eventuella inskränkningar i aktiv ledrörlighet i axelledens rotationer kan ses under paddling 

på kajakergometer. Avsikten med denna forskningsstudie är därför att beskriva och jämföra 

axelledens aktiva rörlighet (ARoM) i axelledens inåt- och utåtrotation med det maximala 

rörelseutslaget under paddling vid olika tävlingsfarter hos elitkanotister. Avsikten är även att 

studera vad som sker i axelleden under paddling på olika tävlingsfarter. För att kunna mäta 

vad som sker i axelleden under paddling kan en tredimensionell (3D) rörelseanalys på 

kajakergometer användas. 

 

För både elitkanotisten och teamet med bland annat tränare och fysioterapeut är det av 

intresse att se vad som sker i axelleden under paddling och om resultaten från ARoM mätt 

med goniometer kan ses även under paddlingen. Att mäta aktiv ledrörlighet med goniometer 

genomförs ofta i kliniken då mätningen kan göras enkelt, snabbt och kostnadseffektivt detta 

kan eventuellt bidra till att rörelseinskränkningar kan upptäckas och åtgärder kan tas för att 

minska skaderisken hos kanotister.  
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1.1 Bakgrund  

Nedan kommer centrala begrepp som är viktiga för studien att beskrivas så som sprintkanot, 

paddlingens kinematik, axelledens anatomi och skadeprevalens inom sprintkanot.  

1.1.1 Sprintkanot  

Sprintkanot tävlas på distanserna 200, 500, 1000 och 5000 m. Distanserna 200, 500 och 1000 

m tävlas på en rak sträcka där alla atleter paddlar på egen bana (International Canoe 

Federation 2019-03). Tävlingstiden är relativt kort beroende på distans. Världsrekordet för 

200 m är ca 30 s, för 500 m ungefär 1 min och 35 s och för 1000 m ca 3,5 min. Hög 

syreupptagningsförmåga, anaerob kapacitet och styrka i övre-extremiteten är bidragande 

faktorer till bra prestation på 200 m sprintkajak för elitkanotister (López-Plaza et al. 2017; 

Picket et al. 2018) medan uthållighet och aerobisk kapacitet får en större betydelse vid längre 

sträckor (McKenzie & Berglund 2019, s. 49-50). 

1.1.2 Paddlingens kinematik 

Det är viktigt att förstå paddlingscykeln och vad som händer i övre-extremiteten, bål samt 

höften under paddlingen för att kunna beskriva axelrörligheten under paddling. 

Paddlingsrörelsen är en komplex rörelse som sker i tre dimensioner och involverar hela 

kroppen (Bjerkefors et al. 2018). Paddlingscykeln består av en dragfas och en återgångsfas på 

vänster respektive höger sida. Under dragfasen är paddelbladet i vattnet och under 

återgångsfasen är paddelbladet ovanför vattenytan. Dragfasen delas in i paddelisättning, drag 

och avslut. (McDonnell, Hume & Nolte 2012) (Figur 1) Paddlingscykeln startar då handleden 

är i det mest anteriora läget med paddelisättning i vattnet och avslutas då paddelbladet har 

återgått till samma läge (Limonta et al. 2010). 
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Figur 1. Paddlingscykelns faser. 1. Paddelisättning, 2. Dragfas, 3 Avslutning av dragfas, 4. 

Återgångsfas. Bilden lånad med tillåtelse av Johanna Rosén. 

Paddelrörelsen involverar hela kroppen och rörelse kan ses i såväl övre- och nedre 

extremiteterna samt i bålen. Bjerkefors et al. 2018 mätte 3D-helkropps kinematik på elit-

kanotister och presenterade ledrörelser (max, min och totalt rörelseutslag) för bl.a. armbåge, 

axel, bål och höft (Bjerkefors et al. 2018). I början av dragfasen är axelleden i flektion (80-

90°), abducerad (20-40°) och inåtroterad (25-50°). Då ena sidan är i början av paddlingsfasen 

är den andra sidan i mitten av återgångsfasen (Trevithick et al. 2007). Under dragfasen 

minskar axelflektionen, den är i det minst flekterade läget efter ca 40 % av paddlingscykelns 

totala fas. I slutet av dragfasen börjar axelleden åter flekteras, för att vara i det mest flekterade 

läget vid återgångsfasen (vid 65 % av paddlingscykeln). Efter det minskar axelflektionen en 

aning mot slutet av paddlingscykeln. Samtidigt som axelledens flektion minskar, ökar 

axelledens abduktion i början av dragfasen för att sedan minska. Minsta abduktionen i 

axelleden ses i mitten av dragfasen. Abduktionen ökar efter det igen till slutet av dragfasen. 

Under återgångsfasen följer axelleden abduktion ett liknande mönster som vid dragfasen. 

Axelleden är, som tidigare beskrivits, i inåtrotation i början av dragfasen. Under dragfasen i 

paddlingscykeln roterar axelleden utåt, för att komma till neutralt läge vid mitten av dragfasen 

och sedan fortsätta att utåtroteras och nå det mest utåtroterade läget vid slutet av dragfasen. 

Under återgångsfasen inåtroterar axelleden för att vara i de mest inåtroterade läget i slutet av 

återgångsfasen. (Bjerkefors et al. 2018)  

 

Skulderbladets rörelse är intressant att studera under paddling då studier visar att nedsatt 

styrka, stabilitet eller mobilitet i skuldran kan bidra till smärta hos kanotister (Johansson et al. 

2016). Rörelsen i axelleden påverkas även av rörelse från skulderbladet (Milner 2008 s. 104). 

På grund av att rörelsen i skuldran sker i flera leder och är mycket komplex är det få studier 

som har undersökt skulderbladets rörelse under paddling. Wassinger et al (2011) undersökte 

skulderrörelsen hos forspaddlare med ett elektromagnetiskt system som samlar in 3D data av 

kinematiken (Wassinger et al. 2011). De beskrev att det under paddlingscykeln sker rörelse 

från skulderbladet i tre olika plan. I frontalplanet syns rörelse då skulderbladet höjer och 

sänker sig, i sagitalplan då skulderbladet protraheras (glider framåt) och retarderar (glider 

bakåt) och i transversalplan med utåt- och inåtrotation av skulderbladet. Då axelleden fäster i 

skulderbladet, hänger deras rörelser ihop. Skulderbladets rörelse följer axelledens rörelser i 

paddlingscykeln (Wasssinger et al. 2011). Wassinger et al. (2011) relaterar sina fynd till 
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Trevithick et al. (2007), som har gjort mätningar av muskelaktiviteten (EMG) i axelledens 

muskulatur och beskriver att det syns liknande rörelsemönster i båda studierna. Som tidigare 

beskrivits extenderar axelleden under dragfasen, samtidigt som den inåtroteras. Skulderbladet 

retraheras (dras tillbaka) och roteras medialt. Rörelserna sker med motstånd från paddeln. 

(Trevithick et al. 2007) Under återgångsfasen då axelleden abduktionen ökar i början av 

återgångsfasen sker det en utåtrotation i skulderbladet. Under återgångsfasen protraheras 

skulderbladet, för att föra axelleden och handen framåt till följande drag. (Logan et al.1985) 

 

1.1.3 Axelledens anatomi 

Skuldergördeln (eng. shoulder complex) består av tre leder; articulatio humeri (axelleden), 

som är den största leden, samt den acromioclavikulära och den scapulothorakala leden 

(Milner 2008 s. 102). Articulatio humeri som även kallas glenohumerala leden (kallas 

axelleden hädanefter) är en kulled. Leden utgörs av benstrukturerna glenoid fossa, som är en 

del av scapula (skulderbladet), och proximala delen av humerus (överarmsbenet). Axelleden 

är den mest rörliga leden hos människan. (Milner 2008, s. 100) Det är en komplex led med ett 

stort rörelseutslag. Axelleden rör sig i såväl flexion-extension, abduktion-adduktion som utåt- 

och inåtrotation (Bojsen-Moller 2009, s.183). För att maximal rörelse skall vara möjlig i 

axelleden krävs även rörelse från scapula (Milner 2008 s. 104; Reese & Bandy 2010, s. 51). 

Det stora rörelseutslaget beror på att humerus ledhuvud är betydligt större än glenoid fossa 

och att delar av ledkapseln är lös (Bojsen-Moller 2009 s.181; Milner 2008 s. 108). Normalt 

rörelseutslag för axelleden beror på mätmetod. Den varierar beroende på källa och beskrivs 

vara ca.180° i flektion, 50-60° i extension, 170-180° i abduktion, 50° i adduktion, 60-90° i 

inåtrotation och 80-100° i utåtrotation (Kenyon & Kenyon 2014, s. 97; Reese & Bandy 2010, 

s 472; Whiting 2019, s. 64)  

 

Axelleden har ligament som stärker leden. Den glenohumerala ligamenten som löper på 

framsidan av leden är uppdelat i tre delar. Den har sitt ursprung från glenoid fossa och fäster 

på humerus. Det andra ligamentet är coracohumerala ligamentet som har sitt ursprung från 

processus coracoideus på scapula och fäster på tuberculum majus på humerus. (Milner 2008, 

s. 106). De glenohumerala ligamenten begränsar för stort rörelseutslag i utåtrotation, 

abduktion och extension medan det coracohumerala ligamentet hindrar humerus kaudala 

(nedåtgående) glidning (Bojsen-Moller 2009, s. 181-182). 
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Då axelleden endast har ett litet stöd av benstrukturerna och av ligamenten, har musklerna i 

regionen ett stort ansvar för i att stabilisera leden (Milner 2008, s. 106). Rotatorkuffen består 

av de fyra musklerna M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. subscapularis och M. teres minor 

runt axelleden som har som huvudsaklig uppgift att ge stabilitet åt leden och hålla ledhuvudet 

på plats (Bojsen-Moller 2009, s.178). Förutom fixation har M. supraspinatus som uppgift att 

abducera axelleden. Den har sitt ursprung från scapulas övre del, fäster på humerus framsida 

på tuberculum majus och den innerveras av n.suprascapularis.  M. infraspinatus uppgift är att 

utåtrotera i axelleden. Ursprunget är från fossa infraspinata på scapula och muskeln fäster och 

innerveras likt M. suprasinatus. M. teres minor ursprung är från scapulas laterala kant och 

även denna muskel fäster på tuberculum majus på humerus, den innerveras av n. axillaris. 

Den har som uppgift att likt M. infraspinatus att utåtrotera i leden. M. subscapularis har 

ursprunget på scapulas anteriora sida, fäster på tuberculum minus på humerus och innerveras 

av n. subscapularis. Muskeln har som uppgift att inåtrotera i leden. (Bojsen-Moller 2009, s. 

352) 

 

1.1.4 Skadeprevalens inom kanot  

Skadeprevalensen hos kanotister är liten i jämförelse med till exempel kontaktsporter. 

Soligard et al. (2017) jämförde skadefrekvensen hos idrottare som deltog i de Olympiska 

Spelen (OS) 2016. De mest skadade idrottare var BMX cyklister och boxare, medan 

sprintkanot tog plats 30 av 39 grenar. I sprintkanot skadades färre än 5 % av idrottarna. 

(Soligard et al. 2017) På grund av upprepade repetitiva rörelser är det framför allt 

överbelastningsskador som drabbar kanotister, vilket troligtvis gör att skadefrekvensen är så 

låg i studien i Soligard et al., (2017) studie. Studier visar att cirka 50 % av kanotisterna 

drabbas av skador någon gång under deras karriär och att den mest utsatta leden hos 

kanotister är axelled och skuldra (Edwards 1993; Johansson et al. 2016; Lovell & Geoff 2001, 

McKenzie & Berglund 2019). I Lovell & Geoff (2001) studie tillfrågades 30 nationellt eller 

internationellt aktiva kanotister om de varit skadade under de senaste 6 månaderna och 

resultaten visade att fler än 50 % hade drabbats av skada från övre extremiteterna (n=12) och 

bål (n=6).  Inga skador från nedre extremitet rapporterades. (Lovell & Geoff 2001) Johansson 

och medförfattare undersökte prevalensen av axelsmärta och dess relation till rörlighet och 

stabilitet av skulderbladet i axelleden hos svenska tävlingskanotister (Johansson et al. 2016). 

Studien visade också liknande incidens av axelsmärtor (55 %) som studien av Edwards (1993) 

och Lovell & Geoff (2001). Kanotisterna som upplevt axelsmärta, kände vanligen smärta 
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under träning eller efter avslutat pass (Johansson et al. 2016).  

 

Det är väl känt att grenar med mycket repetitiva rörelser ovanför axelhöjd har hög prevalens 

för smärta i axeln (Laudner & Sipes 2009; Mohseni-Bandpei et al. 2012). Fleming et al. som 

studerat EMG-aktivitet och 3D kinematik för övre extremiteterna hos elit-kanotister förklarar 

att den höga incidensen av axelsmärta just kan bero på att i en stor del av paddlingscykeln 

(39± 16%) sker rörelse ovanför axelhöjd, då axeln antingen är flekterad och/ eller abducerad 

(Fleming et al. 2012). Studier har också visat att vid axelsmärta ses dyskinesi i skulderbladet 

(förändrat rörelsemönster av skulderbladet) jämfört med de som inte upplever smärta 

(Johansson et al. 2016). Det stöder Lovell & Geoff resultat (2001) som rapporterade att 

kanotisterna som hade skadat övre extremiteterna hade en betydlig muskelobalans i axel och 

skuldra jämfört med de kanotister som inte hade skadat sig. De kunde dock inte dra några 

slutsatser om det var obalansen i muskelstyrkan som bidrog till skadan eller tvärtom (Lovell 

& Geoff 2001).  

 

Minskad inåtrotation av axelleden, humerus posteriora glidning (humeral retrotorsion), 

utåtrotation av skulderbladets övre laterala del (glenoid retroversion) och dyskinesi i 

skulderbladet anses också vara en bidragande faktor till smärta i axelled och skuldra hos 

idrottare med repetitiva rörelser ovanför axelhöjd (Challoumas et al. 2017; Chorley et al. 

2017; McDonough & Funk 2014). Nedsatt inåtrotation i axeln är väl studerat hos 

basebollspelare där nedsatt inåtrotation eller nedsatt inåt- och utåtrotation i axelleden har visat 

att det finns en ökad risk för smärta och skada i axeln vilket kan bero på förändringar i 

muskulatur, skelett eller ligament. (Wilk et al. 2011) Hos kanotister med axelsmärta visade 

resultat att de hade signifikant mindre inåtrotation i axelleden, jämfört med de som inte 

upplevde axelsmärta (49° jf. 60° för höger och 52° jf. 66° för vänster axelled). Ett intressant 

fynd var också att kanotisterna hade inskränkt rörlighet i båda axlarna oberoende om de 

upplevde smärta i ena eller båda axlarna. (Johansson et al. 2016) Dessa resultat stöds av 

McKean & Burkett (2010) som rapporterade att elitkanotister hade mindre inåt- och 

utåtrotation i axelleden jämfört med idrottare som styrketränande. Enligt författarna kunde en 

orsak till rörelseinskränkningen vara att paddelträningen i sig minskade rörligheten i 

axelleden. (McKean & Burkett 2010)  

 

Trots att det finns flera studier om axelrörlighet inom olika idrottsgrenar har det inte, vad vi 

vet, publicerats några studier som undersökt om dyskinetiska rörelser som t.ex. aktiv 
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rörelseinskränkning kan ses även under paddling på kajakergometer. Det har heller inte 

publicerats några undersökningar om sprintkanotisternas rörelseutslag under olika 

tävlingsfarter. Bjerkefors et al. 2018 mätte vinkelrörelsen hos kanotister under 3D 

rörelseanalys under paddling på låg, medel respektive hög intensitet och där sågs ett ökat 

rörelseutslag med ökad intensitet i axelledens flexion, adduktion och inåtrotation (Bjerkefors 

et al. 2018) men hur intensiteten förhöll sig till olika tävlingsfarter framgick inte. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva elitkanotisternas aktiva rörelseutslag (ARoM) samt att 

se hur stor del av ARoM i axelledens inåt- respektive utåtrotation som kanotisten använder 

under paddling för vänster och höger arm och se hur förhållandet eventuellt ändras beroende 

på tävlingsfart (200, 500 och 1000 m). Syftet är också att beskriva elitkanotisterna 

rörelseutslag i axelledens rotation unders ovanstående tävlingsfarter. 

 

1.3 Frågeställning  

1. Hur stort är det ARoM i axelledens inåt- och utåtrotation hos en grupp elitaktiva 

kanotister?   

2. Hur stort är rörelseutslaget under paddling på kajakergometer i axelledens inåt- och 

utåtrotation och hur påverkas rörelseutslaget av paddling på tre olika tävlingsfarter 

(200, 500 och 1000 m)?  

3. Hur stor del (i procent) av ARoM i inåt- respektive utåtrotation använder kanotisten 

under paddling och hur påverkas % -andelen under de tre olika tävlingsfarterna? 

4. Finns det eventuella skillnader mellan vänster och höger sida i ovanstående 

frågeställningar?  
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2 Metod  

2.1 Design 

Studien är en kvantitativ experimentell studie där två olika metoder användes; mätning med 

goniometer för aktiv rörlighet (ARoM) och tredimensionell (3D) rörelseanalys för mätning av 

rörelseutslag under paddling. 

 

2.2 Urval och inklussionskriterier 

Kanotister i svenska junior och senior landslaget tillfrågades via deras förbundstränare om att 

delta frivilligt i studien. Rekrytering av forskningspersonerna (fp) genomfördes under 

november och december 2017. För att inkluderas i studien krävdes att fp tillhörde svenska 

junior- eller seniorlandslaget i sprintkanot och inte hade någon sjukdom eller skada som vid 

testtillfället påverkade deras prestation under paddling i tävlingsfart på en kajakergometer. 

 

2.3 Forskningspersoner  

Åtta fp (22,5 ±3,8 år, fyra kvinnor 1.71 ± 0,05 m, 69,5± 6,2 kg och fyra män, 1.89 ±0,07 m, 

93 ±6,5 kg) deltog i studien. Fp tränade i medeltal 6 dagar/vecka om totalt 14,4 ±3,8 

timmar/vecka över säsongen. Kanotisterna hade tävlat i snitt 5,4 ±3,1 år på internationell nivå. 

Samtliga kanotister var högerhandsdominanta. 

 

2.4 Etiska överväganden 

Studien är en del av ett större projekt som har godkännande av Etikprövningsnämnden i 

Stockholm. De kanotister som ställde sig positiva till att delta i studien fick både muntlig och 

skriftlig information om de två testerna som skulle genomföras. I den skriftliga informationen 

redovisades om vad ett deltagande innebar, hur mätningen går till, vilka risker och fördelar 

det fanns med att delta, att alla deltagare var försäkrade under hela undersökningen, vilka som 

ansvarade för studien och att resultatet endast skulle redovisas på gruppnivå. I informationen 

upplystes fp om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan att 

det skulle påverka det fortsatta omhändertagandet (Bilaga 2). Fp fick sedan lämna ett skriftligt 

samtycke till deltagandet. Om fp var under 18 år lämnades skriftligt samtycke av 

vårdnadshavare till deltagandet. Ingen forskningspersonersättning utgick till fp.  
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Efter datainsamlingen och databearbetningen fick fp information om resultatet av deras 

utförande. Deltagarna och deras team fick individuellt noggrann information om deras teknik 

på kajakergometer. De fick även information om deras kraftproduktion och om de t.ex. hade 

skillnader i paddlingssymmetri. Deltagarna var elitkanotister på hög nivå, de var vana att 

paddla på en kajakergometer, så risken för skador var minimal. Deltagarna och deras team 

kunde använda resultatet för att göra en noggrann teknikanalys av paddlingen, vilket kunde ha 

positiva effekter på deras prestation längre fram. Således vägde nyttan före nackdelarna för 

deltagarna även fast ekonomisk ersättning uteblev.  

2.5 Mätmetoder  

Nedan presenteras de mätmetoder som användes för utvärdering av aktiv rörlighet i axelleden 

samt mätning av rörelseutslaget under paddling.  

2.5.1 Aktiv rörlighet mätt med goniometer  

Axelledens aktiva inåt- och utåtrotation utförd och mätt i ryggliggande har utmärkt 

intrabedömmarreliabilitet (ICC=0.91-0.99) mätt med goniometer med axelleden i 90° 

abduktion och armbågsleden i 90° flexion (Fieseler et al. 2015; Mullaney et al. 2010). 

Interbedömmarreliabilitet för axelledens rotationer har däremot sämre reliabilitet, för 

inåtrotation ICC=0.62-0.87 och för utåtrotation ICC=0.76-0.95 (Mullaney et al. 2010). Även 

axelledens passiva inåt- och utåtrotation utförd i ryggliggande med axelleden i 90° abduktion 

och armbågsleden i 90° flexion har utmärkt intrabedömmar reliabilitet för utåtrotation; ICC= 

0.94 och för inåtrotation ICC=0.97 (Cools Ann M et al. 2014). Liknande resultat för inåt- och 

utåtrotation ICC (0.87-0.99) har presenterats av Riddle et al. (1987). Då armrörelsen under 

paddling är en dynamisk rörelse valdes det att göra ARoM mätningen aktivt. Aktiv och passiv 

mätning av axelledens rotationer har studerats, där större rörelseutslag har beskrivits i 

mätning av passiv rörelse (Ribeiro et al. 2015).  

 

I denna studie mättes fp´s axelrörlighet i samband med kanotisternas funktionella rörelsetest 

som utfördes på Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum på Bosön. Mätningen gjordes med 

en 17 cm, 180° goniometer (Medema, Sverige). Fp var ryggliggande, axelleden (articulatio 

humeri) placerades i 90° abduktion, armbågen i 90° flexion och underarmen i supination. En 

handduk lades under humerus för att segmentet skulle ligga horisontellt med underlaget. 

Goniometerns rotationspunkt placerades vid olecranon och den fasta axeln placerades 

horisontellt med underlaget och den rörliga axeln placerades i linje mot processus styloideus 
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ulnae. (Reese & Bandy 2010, s.70-73) Fp låg på plant underlag vilket innebar att den 

maximala rotationen kunde mätas till maximalt 90°.  

 

Testpersonerna ombads att utföra en maximal aktiv inåt- och utåtrotation till ytterläget, dvs. 

till det läge där fysioterapeuten bedömde visuellt att ingen kompensatorisk rörelse skedde i 

axelleden under rotationen utifrån rekommendationer av Awan R et al. 2002 (Awan et al. 

2002). Tre mätningar genomfördes för vänster och höger sida i inåt- och utåtrotation och 

medelvärdet från dessa tre mätningar användes vid resultatbearbetning. Fysioterapeuterna 

som utförde mätningarna hade flera års erfarenhet av att mäta ledrörlighet med hjälp av 

goniometer. För att räkna ut det aktiva rörelseutslaget har det maximala rörelseutslaget i aktiv 

inåt- och utåtrotation angetts i hela grader.  

Inskränkt rörlighet i ARoM och 3D rörelseanalysen definieras som >5° under det lägsta 

värdet som anses vara normal rörlighet (Cools Ann M et al. 2014, Fieseler et al. 2015). 

2.5.2 Rörelseutslag under paddling mätt med 3D rörelseanalys  

Data från 3D rörelseanalysen samlades in med ett optoelektroniskt kamerasystem (Oqus4; 

Qualisys AB, Sweden) med 12 kameror uppsatta runt kajakergometern (Dansprint, I 

Bergmann A/S, Denmark). Insamlingsfrekvensen var 150 Hz. Åtta av kamerorna var uppsatta 

ovanför kajakergometern på stativ fästa i takhöjd och fyra kameror var placerade på stativ i 

höjd med ergometern. Uppsättningen av kamerasystemet och markörplaceringen var lika som 

i studien av Bjerkefors et al. (2018, 2019). Reflekterande markörer (12 mm diameter) fästes 

på anatomiska landmärken på fp för att kunna analysera vinkelrörelse från 15 olika 

kroppssegment. Markörerna fästes enligt standardiserade riktlinjer från ISB (International 

Society of Biomechanics) (Wu et al. 2005). ISB anser att för att göra en reliabel 3D-

rörelseanalyser är det viktigt att använda sig av standardiserade anatomiska landmärken vid 

markörplaceringen, vilket gör det lättare att jämföra resultat mellan olika studier (Wu et al. 

2005).  

Kalibreringen av volymen för insamlingen gjordes i utrymmet runt kajakergometern, så att 

kanotisternas hela rörelsemönster på kajakergometern ingick i volymen. Kalibreringen 

gjordes med en L-formad ram som placerades på ergometern och med hjälp av en T-formad 

stav (298,8 mm lång) som noggrant förflyttades runt i mätvolymen under en 2 min långa 

datainsamling. Det globala koordinatsystemet i rummet identifierades efter kalibreringen. 
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Kalibreringen gjordes var fjärde timme för att säkerställa att insamlingen av data höll hög 

kvalitet. (Qualisys track manager, QTM)) 

 

Figur 2 Uppsättningen av kameror, kajakergometern och det globala koordinatsystemet sett 

ovanifrån. På bilden är kajakergometerns olika delar utritade så som sits, fotstöd, paddelskaft 

och lina från paddelskaftet till svänghjulet. Figuren är lånad med tillåtelse från Bjerkefors et 

al. 2018. 

2.6 Testprocedur  

Före datainsamlingen informerades kanotisterna om studien och upplägget. Deras längd och 

vikt registrerades. Fotstödet justerades för varje deltagare så att deras sittställning på 

kajakergometern skulle motsvara vad de var vana vid från paddling på vattnet. 

Reflekterande markörer applicerades på anatomiska landmärken som ovan presenterades 

enligt tidigare studie från Bjerkefors et al. 2018. Markörer fästes även på slutet av 

paddelskaftet på höger respektive vänster sida. Kanotisterna fotograferades framifrån och 

bakifrån för att i efterhand kunna säkerhetsställa markörernas placering. Datainsamlingen 

började med att samla in referensdata under stillastående grundpositioner och under 

funktionella axelrörelser. I stillastående stod kanotisterna i stående i tre olika positioner; med 
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a) armarna längs sidorna och med händerna supinerade så att handflatorna pekade rakt framåt, 

b) armbågarna flekterade i 90° vinkel, med handflatorna mot varandra och c) armbågarna 

flekterade i 90° vinkel med handflatorna mot golvet. Dessa positioner genomfördes under 3 s. 

datainsamling. Funktionella axelrörelser bestod av dynamiska rörelser under 30 s. 

datainsamling då fp genomförde flexion, abduktion och rotation i axelleden med armbågen i 

90° vinkel.  

Kanotisternas värmde upp under 5 minuter på kajakergometern, samtidigt som deras 

sittställning och greppet om paddeln optimerades för att motsvara samma sittställning som 

kanotisterna har när de paddlar på vattnet. Motståndet på kajakergometerns fläkthjul går att 

justera från 1 till 10, där 1 är lättast och 10 det tyngsta. Inställningen för kvinnorna var 9 och 

för männen 10. Motståndet i paddeln kunde ändras enligt kanotistens frekvens och styrka 

mellan varje försök. Informationen registrerades i protokollet.  

Data samlades in under tre farter som motsvarade 200, 500 och 1000 m tävlingsfart. 

Instruktionerna till kanotisterna var att de skulle långsamt öka farten under de första tio 

paddlingscyklerna upp till 200 m fart och när farten hade uppnåtts skulle kanotister hålla detta 

under 13 paddlingscykler. Samma testupplägg användes vid genomförandet av 500 och 1000 

m farterna. Registreringen skedde under de 13 paddlingscykler på respektive nivå. Mellan 

varje test hade fp en 2-3 minuters vila då kanotisten stod upp och kvaliteten av data 

kontrollerades.  
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Figur 3 Markörplacering och koordinatsystem på övre extremitet och bål. Den gröna axeln 

går i medio-lateral riktning, röda i anterior-posterior riktning och blåa i superior-inferior 

riktning. (Visual 3D, v. 6)  

2.7 Databearbetning 

Qualisys Track Manager programvara 2.12 (Qualysis AB, Göteborg, Sverige) användes för att 

lokalisera/tracka varje enskild markör. Kinematisk data exporterades sedan vidare till Visual 3 

D v.6 (C-Motion. Inc. Germantown, MD, USA) där data filtrerades genom ett dubbelriktat låg 

pass Butterworth filter med 7 Hz cut off filter. Fortsatt bearbetning och analys genomfördes i 

Visual 3D samt i MATLAB (version 8;4; TheMathWorks Ink).   

Värden från aktiv axelrörlighet angavs i hela grader, 3D rörelseanalysen gav flera decimaler, 

men för att ha alla värden med lika noggrannhet avrundades resultaten från 3D 

rörelseanalysen till hela grader under databearbetningen. 

Det globala koordinatsystemet definierades av axlarna Z, X och Y i ett högersidigt 

koordinatsystem, där Z var i superior riktning, X i anterior riktning och Y i lateral riktning.   
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För analys av kroppsegmentens rörelse under paddling identifierades först den proximala och 

den distala delen på respektive segment (överarm och bål). För att identifiera respektive 

segment under rörelse användes upp till fyra markörer som placerats på själva segmentet (s.k. 

trackingmarkörer) (Robertson et al. 2014, s.47). Bålen definierades utifrån fyra markörer; den 

proximala delen från vänster respektive höger acromion och den distala delen från markörer 

applicerade på höger och vänster ASIS. Följande trackingmarkörer applicerades också på 

bålen; incisura jugularis, processus xyphoideus, halskota C7 och bröstkotan Th5. För 

överarmen definierades den proximala delen på överarmssegmentet av axelledens (articulatio 

humeri) ledcentrum och den distala delen av mediala- och laterala epicondylen på armbågen. 

Axelledens ledcentrum definierades enligt Rab et al. modell (Rab et al. 2002). 

Det lokala koordinatsystemet definierades för respektive segment (Robertson et al. 2014, 

s.46). X-axeln gick i medial-lateral riktning på höger sidan och lateral-medial riktning på 

vänster sida. Y-axeln pekade anteriort (framåt) och Z-axeln superiort (upppåt). För att 

analysera data från axelledens rörlighet i en 3D rörelseanalys finns det flera olika metoder att 

räkna ut ledvinklar. Cardan-Euler vinkeln ger resultat som är kliniskt lätta att förstå och där 

används rotationsordningen X´Y´´Z´´, där rörelsen runt X-axeln sker i flexion, runt Y axeln i 

abduktion och runt i Z-axeln i axial rotation. (Rab et al. 2002; Robertson et al. 2014 s. 51, 56)  

Ledvinklar räknades ut genom att definiera rörelsen av ett segment mot ett referenssegment 

(Robertson et al. 2014, s 51). Då vi räknade ut axelledens ledvinklar jämfördes 

överarmssegmentets rörelse mot bålens segment i rotationsordningen av X´Y´Z´ som 

motsvarar rörelse i flexion/extension sett i sagitalplan, abduktion/adduktion sett i frontalplan 

och utåt-/inåtrotation sett i transversalplan. Samma metod har även använts i studier om 

kanotister av Bjerkefors et al. 2018 och Bjerkefors et al. 2019. (Bjerkefors et al. 2018; 

Bjerkefors et al. 2019).  
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Figur 4 Markörplacering på kanotisten och på ergometern samt det lokala och globala 

koordinatsystemet. (Visual 3D v.6)  

2.8 Statistik 

Statistik analyserades med IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v24, 

Chicago, United States of America) och Microsoft Excel (v.16.16.4).  

Då det i tidigare studier om kanotister (Bjerkefors et al. 2018; Johansson et al. 2016) inte varit 

någon skillnad mellan axelrörligheten för män och kvinnor analyserades resultaten från både 

män och kvinnor i samma grupp.  

Shapiro Wilk´s W test användes för att kontrollera normalfördelning av data. Då största delen 

av data var normalfördelad valdes parametrisk statistik.  

För att räkna ut om sida eller rotationsriktning påverkade ARoM användes tvåvägs 

variansanalys för upprepade mätningar (eng. repeated measures ANOVA) med faktorerna 

sida (vänster/höger) och rotationsriktning (inåtrotation/utåtrotation). 
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För att räkna ut skillnader i rörelseutslaget i de olika tävlingsfarterna användes tvåvägs 

ANOVA med faktorerna tävlingsfart (200, 500 och 1000 m) och sida (höger/vänster) för det 

maximala värdet för inåt/utåtrotation som kanotisten uppnått under paddlingscykeln. 

Mauchly´s sfäriskhet test (eng. Mauchly´s test of spheritcity) användes för att kolla om 

sfäriskhet uppnåddes, om värdet var signifikant, dvs. p£0.05 korrigerades p värdet med 

Greenhouse-Geisser faktor. Sfäriskhet är ett mått på om variansen för alla differenser är 

enhetliga (homogena).  

 

För att räkna ut hur stor procentuell del kanotisterna använde av deras ARoM i axelledens 

inåtrotation under paddling på kajakergometer samt se om det påverkades av de olika 

tävlingsfarterna, gjordes en tvåvägs ANOVA med faktorerna fart (200, 500 och 1000 m) och 

sida (vänster/höger). Då data för utåtrotation inte var normalfördelad användes Friedman test.  

Ett Friedmans test gjordes för höger och ett för vänster sida med faktorn tävlingsfart (200, 500 

1000 m).  

 

Alla resultat ansågs signifikanta då p£0.05. All data presenterades som medelvärden och SD 

(standardavvikelse) förutom data från frågeställning 3 (utåtrotation) som inte var 

normalfördelat och därför presenterades som median. 
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3. Resultat 
I tabellerna nedan presenteras medelvärden i grader (°) och standardavvikelser (SD) för 

gruppen (N=8). Samtliga fp utförde alla och således kunde alla fp:s data användas i analysen.  

 

3.1 ARoM mätt med goniometer  

Elitkanotisternas totala rörelseutslag i axelledens ARoM presenteras i Tabell 1 för vänster 

respektive höger sida. Alla elitkanotister hade inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation; sex 

fp´s hade inskränkt rörlighet bilateralt och två fp´s hade inskränkt rörlighet i en axelled. I 

utåtrotation hade 4 av åtta fp´s (50 %) inskränkt rörlighet i ena axeln. Rörelseinskränkningen 

varierade från 10° till 45° i inåtrotation och från 10° till 20° i utåtrotation.  

 

Tabell 1. Maximala ARoM i axelledens inåtrotation, utåtrotation och totala ARoM (tot 

ARoM) för elitkanotister, angett i medeltal och standardavvikelse (SD) för vänster respektive 

höger sida. 

 

. 

 

I axelledens aktiva rörelseutslag i inåt- och utåtrotation fanns ingen signifikant skillnad 

mellan vänster och höger axel (F=0.87, p=0.38).  

 

3.2 Rörelseutslag under paddling  

Nedan presenteras resultaten från rörelseutslaget för inåt- och utåtrotation under paddling på 

ergometer mätt med 3D rörelseanalys under tre tävlingsfarter. 

Medeltal SD 
Tot ARoM
Vänster 120 20
Höger 126 7
Inåtrotation
Vänster 46 16
Höger 39 10
Utåtrotation
Vänster 75 13
Höger 86 5

ARoM (°)
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3.2.1 Inåtrotation 
Elitkanotisternas maximala rörelseutslag i axelledens inåtrotation under de olika 

tävlingsfarterna presenteras i Tabell 2 för vänster respektive höger axel. 

 

Tabell 2. Maximalt rörelseutslag i axelledens inåtrotation under paddling på 200, 500 och 

1000 m tävlingsfart för vänster respektive höger sida. Värden angett i medeltal och 

standardavvikelse (SD).  

3D inåtrotation (°)  
Sida   Fart∗ Medeltal SD 

200 m   
Vänster 64 13 
Höger 68 5 

500 m   
Vänster 66 8 
Höger 61 14 

1000 m   
Vänster 60 14 
Höger 64 8 
∗Avser tävlingsfart på 200, 500 och 1000 m distans mätt på en kajakergometer. 
 

I axelledens maximala inåtrotation under paddling fanns ingen skillnad i rörelseutslaget 

mellan vänster och höger axel (F= 0.63, p=0.45) (Tabell 2). Tävlingsfarten (speed) hade en 

signifikant betydelse (eng. main effect) för inåtrotationen i axeln (F=6.46. p=0.01), dvs. högre 

fart/kortare distans resulterade i ett större rörelseutslag (Figur 5).  
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Figur 5. Medelvärdet av vänster och höger sidas maximala inåtrotation under 200, 500 och 

1000 m tävlingsfart. Figuren visar medianen (den mittersta horisontella linjen), 25 percentilen 

(nedre horisontella delen av boxen), 75 percentilen (övre horisontella delen av boxen), 

outliers (cirkel) samt minsta och största värdet (övre och nedre vertikal linje).  

3.2.2 Utåtrotation  
Elitkanotisternas maximala utåtrotation (eller det mest utåtroterade läget) i axelleden under de 

olika tävlingsfarterna presenteras i Tabell 3 för vänster och höger axel. 

 

Tabell 3. Maximala rörelseutslaget i axelledens utåtrotation under paddling på 200, 500 och 

1000 m tävlingsfart för vänster respektive höger sida. Värden angett i medeltal och 

standardavvikelse (SD). Talen som har subtraktionstecken framför sig innebär att axelleden är 

i ett inåtroterat läge.  
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∗Avser tävlingsfart på 200, 500 och 1000 m distans mätt på en kajakergometer. 
 
Axelledens rörelseutslag i utåtrotation påverkades inte signifikant av faktorn tävlingsfart 

(F=3.59, p=0.94) eller sida (vänster/ höger) (F=1.76, p=0.23).  

3.3 Procent ARoM av rörelseutslaget under paddling  

Nedan presenteras den procentuella andel av ARoM som elitkanotisterna använder vid 

paddling på olika tävlingsfart i axelledens inåt- och utåtrotation. Med ARoM menas den 

procentuella andelen av det uppmätta maximala aktiva rörelseutslaget i axelleden.  

3.3.1 Inåtrotation  
Elitkanotisternas maximala procentuella andel som de nyttjar av ARoM i axelledens 

inåtrotation under de tre olika tävlingsfarterna presenteras i Tabell 4 för vänster och höger 

axel. 

 

Tabell 4.  Procent ARoM i inåtrotation för vänster respektive höger sida under 200, 500 och 

1000 m tävlingsfart. Värden angett i medeltal och standardavvikelse (SD). 

 

Sida   Fart� Medeltal SD
200 m

Vänster -10 18
Höger -1 9

500 m
Vänster -6 19
Höger 3 11

1000 m
Vänster -5 19
Höger 4 13

 3D utåtrotation (°)

Sida   Fart� Medeltal SD
200 m

Vänster 155 52
Höger 181 43

500 m
Vänster 146 43
Höger 177 47

1000 m
Vänster 144 47
Höger 172 50

% av ARoM inåtrotation
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∗Avser tävlingsfart på 200, 500 och 1000 m distans mätt på en kajakergometer 
 

Det sågs ingen signifikant skillnad mellan faktorn sida (vänster/ höger) vid de olika 

tävlingsfarterna (F=4,5 p=0.07). Tävlingsfarten hade en signifikant betydelse (eng. main 

effect) (F=6,48, p=0,01) för procent av ARoM i axelledens inåtrotation under paddling på 

kajakergometer, dvs en högre fart ledde till högre procentuel andel (Figur 6). 

 

 

 
Figur 6. Medelvärdet av vänster och höger sidas % del av ARoM under paddling i axelledens 

inåtrotation under 200, 500 och 1000 m tävlingsfart. Figuren visar medianen (den mittersta 

horisontella linjen), 25 percentilen (nedre horisontella delen av boxen), 75 percentilen (övre 

horisontella delen av boxen) samt minsta och största värdet (övre och nedre vertikal linje).  

3.3.2 Utåtrotation  

Medianen för den procentuella andelen som elitkanotisterna använde av sin maximala 

utåtrotation i axelleden under 200 och 500 m tävlingsfart var 0 % för vänster och höger axel. 

För 1000 m tävlingsfart var medianen av den % -andelen som elitkanotisterna använde av 

deras ARoM 1 % för vänster sida och 0 % för höger sida. Det fanns ingen statistisk skillnad i 

% delen av det maximala ARoM i axelledens utåtrotation under paddling på kajakergometer 

under tävlingsfart för vänster (X² (2)=1,5 p=0.47) eller höger (X² (2)=2,3 p=0.3) sida.  
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra elitkanotisternas aktiva rörlighet i axelledens rotationer 

med rörelseomfånget i axelledens rotationer under paddling på olika tävlingsfarter och se om 

det finns en skillnad mellan vänster respektive höger sida. Syftet var även att beskriva 

elitkanotisternas rörelseutslag i axelledens rotationer under olika tävlingsfarter. Denna studie 

är i nuläget den enda studien vad vi känner till som har studerat kopplingen mellan aktiv 

rörelseomfång i axelledens rotationer med rotationerna under paddling på olika tävlingsfarter. 

Huvudfynden i denna studie var att elitkanotisternas axelrörlighet under paddling var 

symmetrisk. Resultaten visade även att elitkanotisterna använde mera än 100 % av sin mätta 

aktiva rörlighet i axelledens inåtrotation och mycket lite utåtrotation under paddling på de 

olika tävlingsfarterna. Tävlingsfarten hade en betydelse för axelledens inåtrotation medan det 

inte påverkade utåtrotationen. Ökning i axelledens inåtrotation sågs med ökad tävlingsfart/ 

kortare distans. Samtliga elitkanotisterna hade en inskränkt rörlighet i axelledens aktiva 

inåtrotation mätt med goniometer, den inskränkta rörligheten varierade på individnivå från 

10° till 45° grader.  

4.1 Metoddiskussion 

I denna studie användes två olika mätmetoder för att undersöka elitkanotisternas 

axelrörlighet; mätning av aktiv axelrörlighet utförd med goniometer samt 3D rörelseanalys 

genomförd under paddling på olika tävlingsfarter på en kajakergometer.  

 

Alla deltagare var elitkanotister på internationell nivå och tillhörde Svenska Kanotlandslaget. 

Inklusionskriterierna var stränga då det krävdes att vara elitkanotist som tävlade i sprintkanot 

på internationell nivå. En begränsad population och strama inklusionskriterier är en styrka i 

studien, då mätning av axelrotation skiljer sig åt mellan erfarna och mindre erfarna kanotister 

(Limonta et al. 2010). En större grupp skulle ha kunna varit möjlig om t.ex. kanotister som 

tävlade på nationell nivå skulle ha tillåtits vara med. På grund av att mätningarna var tids- och 

resurskrävande valdes dock att inte inkludera dessa kanotister. På grund av få deltagare i 

studien kan det dock vara svårt att dra några generella slutsatser från denna studie. 

 

Mätningarna genomfördes i samband med landslagets samling. Ordningen av mätningarna 

randomiserades dvs. en del av atleterna utförde paddlingen först och därefter mätningen av 
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den aktiva axelrörligheten medan andra utförde mätningarna i motsatt ordning. Testen var inte 

fysiskt ansträngande eller för tidskrävande så möjlig trötthet borde inte ha påverkat resultaten 

avsevärt.  

 

Kanotisterna fick träna enligt normalt schema före testtillfället. Träningsmängden före 

försöken kan således skilja sig åt. Då deltagarna var elitkanotister med olika träningsbakgrund 

hade de i samråd med deras tränare satt upp det optimala träningsprogrammet för veckan då 

datainsamlingen gjordes. 

Att genomföra mätningar på kajakergometer skiljer sig från forskning på vattnet (Fleming et 

al. 2012). Dock finns det klara fördelar med att vara inne i ett laboratorium då temperatur, 

blåst eller vågor inte påverkar resultaten och alla fp har samma förutsättningar gällande yttre 

faktorer. Paddling på kajakergometer skiljer sig från att paddla på vattnet framförallt då det 

gäller balansen och kajakens rörelser. Då kanotisterna tävlade och tränade på hög nivå var alla 

vana att paddla på kajakergometer. Tidigare studier gjorda under paddling med 3D 

rörelseanalys är gjorda på kajakergometer (Bjerkefors et al. 2017; Fleming et al. 2012; 

Limonta et al. 2010) vilket underlättar jämförandet av resultaten.  

I hälsodeklarationen framkom att kanotisterna var smärt- och skadefria under försöken. Att ha 

frågat kanotister om eventuell tidigare smärta och skada i axelleden skulle vara av intresse 

och skulle även ha gett en extra vinkling till att tolka resultaten från denna undersökning. Det 

var dock en planerad gränsdragning med hänsyn till tid och resurser för att utföra detta arbete.   

4.1.1 Mätning av ARoM  
Att mäta ledrörlighet med goniometer är ett välkänt och en mycket använd metod för mätning 

av ledrörlighet. Goniometer är lätt att använda i kliniken och, i jämförelse 3D 

rörelseanalyssystemet kräver goniometern betydligt mindre tid, plats och resurser vid 

genomförandet. Resultat från goniometerstudier visar mycket bra intrabedömmar reliabilitet. 

Dock ses en svaghet i interbedömmar reliabilitet (Mullaney et al. 2010). I denna studie 

utförde flera olika fysioterapeuter mätningen av den aktiva axelrörlighet vilket kan ses som en 

metodologisk svaghet. Mätningarna av den aktiva axelrörligheten utfördes med fp i liggande 

då flera studier visat goda resultat av att mäta axelledens rotationer i denna position då det är 

lättare att upptäcka eventuella kompensatoriska rörelser i axelleden under mätningen. (Cools 

Ann M et al. 2014; Fieseler et al. 2015; Mullaney et al. 2010; Riddle et al. 1987) Dock 
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utfördes mätningarna på plantunderlag på gymnastikmatta på golvet vilket gjorde att det 

maximala rörelseomfånget som mättes blev maximalt 90°, vilket innebar att möjlig 

överrörlighet av axelledens utåtrotation inte kunde beaktas i denna studie. Det går således inte 

att säga om en del av kanotisterna hade överrörlighet i axelledens utåtrotation. Resultaten från 

3D rörelseanalys under paddling visar dock att det är endast en mycket liten del av axelns 

utåtrotation som kanotisterna använder under paddling vilket därför inte påverkade resultatet i 

denna forskning. I vidare forskning är det motiverat att använda sig av t.ex. en brits så att 

underarmen kan löpa fritt utanför kanten på britsen så att eventuell överrörlighet i axelledens 

utåtrotation kan identifieras.  

 

Då armrörelsen under paddling är en dynamisk rörelse valdes det att jämföra rörelsen under 

paddling på ergometer med axelledens aktiva rörelseomfång. I tidigare forskning om 

kanotisternas rörelseutslag i axelledens rotation framgick det inte om de använt sig av aktiv 

eller passiv mätning (Johannson et al. 2016: McKean & Burkett 2010). I framtida forskning 

kan det vara motiverat att mäta både aktivt och passivt rörelseutslag för att se eventuella 

skillnader hos kanotister.  

4.1.2 Mätning av rörelseutslag med 3D rörelseanalys  
3D rörelseanalysen anses vara ”golden standard” inom mätning av kinematik. Dock har 3D 

rörelseanalysen flera utmaningar att ta i hänsyn till under och efter data-insamlingen. Möjliga 

störningar kan förekomma i insamlingen av data som kan bero på kamerauppsättningen, antal 

kameror, kalibreringen av kameror samt insamlingsfrekvens (Chiari et al. 2005). Tidigare 

forskning där 3D rörelseanalys har använts för att registrera rörelser under paddling på 

kajakergometer har utförts med goda resultat vilket medförde att vi kunde använda samma 

uppsättning av kameror och samma rutiner vid kalibrering som tidigare (Bjerkefors et al. 

2018, 2019). Markörplaceringen och rörelse av mjukvävnad är faktorer som kan påverka 

resultatet (Della Groce et al. 2005; Leardini et al. 2005). Påverkningen kan minimeras genom 

att använda standardiserade markörplacering på anatomiska landmärken (Wu et al. 2005). Då 

markörplaceringen på mjukvävnad är speciellt utmanande (Leardini et al. 2005) använde vi en 

marköruppsättning för överarmens segment som är lätta att palpera så som på acromion på 

axeln och mediala och laterala epicondylen på humerus (Rab et al. 2002). Trackingmarkörer 

placerades på ett cluster på överarmssegmentet vilket minskade risken för hudglidning och 

eventuella mätfel. En specialtejp gjorde också att markörerna satt fast trots att fp blev svettiga 

och markörerna utsattes för mycket rörelse.   
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Axelleden är som tidigare beskrivits komplex och rörelser i 3D avancerade att genomföra då 

olika sätt att definiera axelledens ledcentrum, olika markörplaceringar och analysmodeller 

kan användas (Rab et al. 2002). För att kunna analysera data på flera olika sätt valde vi att 

göra referensdatainsamlingar med flera stillastående grundpositioner samt funktionella 

axelrörelser. Detta möjliggjorde att data av axelrörelsen kunde analyserades med olika 

modeller innan den slutgiltiga modellen beslutades att användas. Rab et al. (2002) har tidigare 

jämfört resultaten från flera beräkningssätt och fann dock att axelledens rotationer inte 

påverkades av olika definitioner av axelledens centrum (Rab et al. 2002). Det mest utmanande 

problemet för axelleden är ”gimbal lock” som orsakar problem då axelleden är i 90° vinkel 

eller över (Rab et al. 2002; Robertson et al. 2014 s.53). Det sker på grund av att Z´axeln 

(rotation) krockar med X´axeln (flexion-extension), vilket leder till att tredimensionella 

rörelsen blir tvådimensionella och resultaten blir opålitliga (Rab et al. 2002). Robertson et al. 

2014 anser att Cardan-Euler rotationsordningen X´Y´Z kan orsaka problem redan vid 40° 

abduktion (Robertson et al. 2014 s.53). Dock har Rab et al. (2002) visat i deras forskning att 

gimbal lock enbart ger opålitliga resultat vid 90° abduktion i axelleden, och menar även att 

eventuella fel i resultaten är lätta att se (Rab et al. 2002). Visuell inspektion av rörelsefilerna 

genomfördes därför i denna studie för att upptäcka eventuella fel.   

Då studien är av tillämpad karaktär och resultaten ska presenteras till atleter och tränare  är 

det viktigt att presentera resultaten på ett lätt sätt. Således var användningen av Cardan-Euler 

vinkeln ett motiverat val, då den ger resultat som är kliniskt lätta att förstå (Robertson et al. 

2014 s 56). Samma rotationsordning har även gett pålitliga resultat i mätning av axelledens 

rörelser i tidigare undersökning (Bjerkefors et al. 2018, 2019; Rab et al. 2002). 

4.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultaten från ARoM mätningen och 3D rörelseanalysen samt hur 

resultaten från mätningar relaterar till varandra.  

4.2.1 ARoM  
I denna studie hade elitkanotisterna inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation jämfört med 

ett normalt rörelseomfång (Kenyon & Kenyon 2014, s.97; Reese & Bandy 2010, s 472). 

Dessa resultatet bekräftar tidigare forskning om att elitkanotister har minskad inåtrotation i 

axelleden (Johanson et al. 2016; McKean & Burkett 2010). I denna studie hade sex av åtta fp 

inskränkt rörlighet bilateralt i axelledens inåtrotation. Tidigare studie har visat att smärta i ena 
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axeln orsakar enligt Johansson et. al (2016) inskränkt rörlighet i båda axlarna. Minskad 

inåtrotation i axelleden är en riskfaktor för smärta och skada i axelleden i ett flertal 

idrottsgrenar, däribland kanot, med upprepade repetitioner över axelhöjd (Challoumas et al. 

2017; Chorley et al. 2017; Johansson et al. 2016; Laudner & Sipes 2009; McDonough & Funk 

2014; Mohseni-Bandpei et al. 2012; Wilk et al. 2011). Enligt hälsodeklarationen var samtliga 

fp smärt- och skadefria i axelleden under försöken. Tidigare smärta eller skada i axelleden var 

inget exklusionskriterie för att delta i denna studie. Dock har tidigare studier visat att över 50 

% av tävlingskanotister drabbas av smärta- och skada i axelleden (Edwards 1993; Johansson 

et al. 2016) och det är därför troligt att åtminstone hälften av gruppen har haft eller kommer 

att drabbas av smärta och skada i axelleden under karriären. De vanligaste orsakerna till 

nedsatt inåtrotation i axelleden är att bakre ledkapseln är stram och/eller att axelledens 

utåtroterande muskulatur är stram (m. deltoid posterior, m. infraspinatus, m. teres minor) 

(Chorley et al. 2017; Johansson et al. 2016). Minskad inåtrotation kan även bero på ändringar 

i t.ex. benstrukturerna och/eller ligament (Reese & Bandy 2010, s.3). Det går inte att säga om 

minskad inåtrotation i axelleden leder till smärta- och skada i axelleden eller om smärta- och 

skada leder till inskränkt rörlighet (Johansson et al. 2016; McKean & Burkett 2010). 

Denna studie fokuserade på mätning enbart av rörligheten. Inga bilddiagnostiska 

undersökningar gjordes för att utesluta eventuella strukturella/anatomiska ändringar i leden 

som kan orsaka inskränkt rörlighet i axelleden.  

 

Enligt denna studie var elitkanotisternas aktiva utåtrotation i axeln inom normalt rörelseutslag 

(Kenyon & Kenyon 2014, s.97; Reese & Bandy 2010, s 472). Detta resultat stöds av 

Johansson et al. (2016) som såg en normal rörlighet i axelns utåtrotation hos unga 

tävlingskanotisternas. McKean & Burkett (2010) fann däremot inskränkt utåtrotation i 

axelleden hos tävlingskanotister. I Johansson et al. (2016) deltog unga tävlingskanotister, 

medan McKean et al. (2010) studerade både unga och äldre tävlingskanotister. Skillnader i 

ålder och antal år som tävlingskanotist kan påverka axelledens rörlighet. Trots motstridiga 

resultat om elitkanotisternas utåtrotation, använder elitkanotisterna en väldigt liten del av 

deras totala rörelseutslag i utåtrotation under paddlingen. Paddling verkar därför inte belasta 

axelledens utåtroterande strukturer på samma intensitet som de gör för de inåtroterande 

strukturerna (Trevithik et al. 2007). Det har heller inte i tidigare forskning påvisats någon 

korrelation med axelledens utåtrotation och smärta eller skada i axeln hos kanotister 

(Johansson et al. 2016). 
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Huruvida axelledens aktiva rörlighet i rotation påverkar prestationen vet vi inte, det är dock 

viktigt att beakta den ökade risken för skada vid inskränkt rörlighet i axelleden (Challoumas 

et al. 2017; Chorley et al. 2017; Johansson et al. 2016; McDonough & Funk 2014; Wilk et al. 

2011). Smärta och skada i axeln påverkar möjligheten att träna och tävla vilket påverkar 

prestationen både på kort och långsikt.  

4.2.2 Rörelseutslag under paddling   

Resultaten i vår studie bekräftar att paddling är en symmetrisk rörelse där det inte fanns någon 

sidoskillnad mellan höger och vänster sida mätt med 3D rörelseanalysunder paddling på 

kajakergometer under olika tävlingsfarter (Bjerkefors et al. 2018, 2019; McKean & Burkett 

2010; Limonta et al. 2010). Ur ett paddeltekniskt perspektiv är det intressant att belysa att 

rörelsen i handen inte är symmetrisk. Under paddling roterar den ena handen (i vår grupp; den 

högra då samtliga fp var högerhandsdominanta) paddeln under draget medan den andra 

handen (här; den vänstra) hålls sluten runt paddelskaftet vilket innebär att det sker en 

osymmetrisk rörelse mellan händerna. Trots detta påverkas inte axelledens rotationer mellan 

sidorna under paddling. Dessa resultat är också i linje med tidigare forskning om 

sidodominans (Bjerkefors et al. 2018; McKean & Burkett 2010) 

 

Axelledens rörelseutslag under rörelseanalysen var större i inåtrotation och mindre i 

utåtrotation jämfört med tidigare studie (Bjerkefors et al. 2018). Trots att 

kamerauppsättningen, kalibreringsrutinerna och utrustningen var den samma som i Bjerkefors 

et al. 2018 studie skiljer sig resultaten åt. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. 

Axelledens rotationer är, som tidigare beskrivits, utmanande att mäta vid en 3D rörelseanalys. 

En möjlig förklaring kan vara att fp stod olika vid mätning av referensfilerna i denna studie 

jämfört Bjerkefors et al. studie (2018). Om utgångspositionen skiljer sig åt kan resultaten 

påverkas vilket kan ha skett här. Det är något som är viktigt att tänka på i fortsatta studier då 

rörelseanalys görs av axelleden som är en komplex led, då detta kan påverka rörelseutslaget. 

En annan förklaring kan också vara markörplaceringen skilde sig åt från tidigare studie 

(Bjerkefors et al. 2018). I denna studie användes ett kluster på överarmen som 

trackingmarkörer istället för en enstaka markör. Dessa extra markörer användes för att göra 

datainsamlingen mera reliabel och valid. Denna förändring kan ha påverkat skillnaden i 

testresultaten mellan studierna.  
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Nedan beskrivs hur inåt- och utåtrotation i axelleden påverkades av de olika tävlingsfarterna. 

Dessa resultat visar tydligt att ökad inåtrotation korrelerar med ökad tävlingsfart. Största 

inåtrotationen i axelleden mättes under 200 m tävlingsfart. Detta resultat bekräftas av 

Bjerkefors et al. 2018 där axelledens inåtrotation ökade med ökad intensitet under paddling 

(Bjerkefors et al. 2018). Det är än så länge inte undersökt om ökad inåtrotation i axelleden 

leder till ökad fart eller om ökad inåtrotation endast är en konsekvens av den ökade farten. 

Den största inåtrotationen i axelleden ses hos elitkanotister i slutet av återgångsfasen och vid 

paddelisättningen (Figur 1, fas 1) (Bjerkefors et al. 2018). För att farten skall öka behövs en 

ökning i frekvensen samt kraft i paddeldraget (Bjerkefors et al. 2018; McKenzie & Berglund 

2019 s. 49-50). Ökad längd i paddeldraget då paddelisättningen sätts i längre fram, resulterar 

också i ökad fart. Under återgångsfasen, då motsatt hand utför paddeldraget ökar axelns 

inåtrotation (Bjerkefors et al. 2018). Samtidigt som axelledens inåtrotation ökar vid ökad fart 

ökar även axelledens flexion och abduktion (Bjerkefors et al. 2018). Axelleden rör sig mot 

utåtrotation under paddeldraget, samtidigt som den största kraftproduktionen sker (Bjerkefors 

et al. 2018; Trevithick et al. 2007). Den muskel som aktiveras mest under draget är M. 

latissimus dorsi (Trevihick et al. 2007). M latissimus dorsi bidrar till axelledens extension, 

adduktion och även inåtrotation (Bojsen-Moller s. 176). Andra muskler som även aktiveras är 

M. supraspinatus och M. trapezius pars descendes (Trevithick et al. 2007). Axelleden 

extenderar och adducerar under dragfasen samtidigt som axelleden går mot ett utåtroterat 

läge. Under dragfasen ansvarar m. latissimus dorsi för en stor del av kraftproduktionen 

(Trevithik et al. 2007). Detta tyder på att varken axelledens inåt- eller utåtrotation har någon 

större betydelse för kraftproduktionen under paddling. Inåtrotatorerna i axelleden utgör 

möjligtvis en viktig teknisk komponent. För att få paddeln i rätt vinkel i vattnet krävs en 

större inåtrotation p.g.a. att flexionen och abduktionen ökar. Rotatorcuff-muskulaturen 

stabiliserar främst skulderbladet, men har också andra funktioner så som inåt- och utåtrotation 

och abduktion av axelleden, beroende på vilken muskel som aktiveras. Då det sker mycket 

snabba rörelser i skuldra och axel under paddling är det troligt att rotatorcuff-muskulaturen 

främsta uppgift är att stabilisera axeln under hela paddlingscykeln. Då rotatorcuff-

muskulaturens ursprung är från olika delar av skulderbladet och de fäster på olika delar av 

humerus, har muskulaturen en viktig uppgift i att kontrollera rörelse i både skuldra och axel 

(Bojsen-Moller 2009, s. 352). I denna studie har vi fokuserat på axelledensrörlighet och det 

går således endast att spekulera om musklernas aktivitet och kraftproduktionens betydelse för 

axelrotation under paddling.  
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4.2.3 Procent ARoM av rörelseutslaget under paddling  

Axelledens aktiva rörlighet var betydligt mindre jämfört med axelledens inåtrotation under 

paddling. Elitkanotisterna använde över 100 % av deras aktiva rörlighet i axelledens 

inåtrotation under paddling. Detta intressanta fynd kan basera sig på flera olika faktorer. En 

förklaring är att ARoM mätte enbart axelledens rörelse, medan elitkanotisterna använde 

rörelse även från skuldergördelns andra leder under paddlingen; acromioclavikulära och 

scapulothorakala leden. Muskelobalans och dyskinesi i skulderbladet har beskrivits hos 

elitkanotister med minskad inåtrotation i axelleden (Johansson et al. 2016; Lovell & Geoff 

2001). Dyskinesi i skulderbladet kan ha påverkat resultaten i denna studie. Då vi inte mätt 

dyskinesi i skulderbladet kan vi enbart spekulera om detta. Den inskränkta rörligheten kan 

resultera i att eventuella kompensatoriska rörelser i skulder gördeln sker under paddling. 

Rörelser som sker i axel och skuldra är väldigt komplexa, då skuldran påverkar rörelse i 

axelleden (Milner 2008 s. 104). ARoM mättes med visuell inspektion av axel och 

skulderbladet (scapula), så att ingen kompensatorisk rörelse skulle ske, vilket ger mer pålitliga 

resultat i att rörelsen sker enbart i axelleden (Awan et al. 2002). Resultaten från 3D 

rörelseanalysen under paddling är således en kombination av skulder gördelns alla leders 

rörelse.  

 

Att mäta rörelse även från skuldran skulle ge flera svar om axelledens och skuldrans rörelse 

under paddling. Det var en ambition i början av projektet att även mäta skuldrans rörelse 

under paddling. Skulderbladets rörelseanalys under 3D rörelseanalys är väldigt krävande. 

Paddling på en ergometer gör utmaningen ännu större då elitkanotisterna paddlar på hög fart 

och det sker mycket snabba rörelser. Således kunde ambitionen inte slutföras inom ramen för 

denna studie.  

4.3 Vidare forskning 

Rörlighet i axelleden under paddling är viktigt att studera för att hitta orsak/samband och 

således strategier till att minska smärta och skada i axelleden så att elitkanotister kan hålla sig 

skadefria. Som vi tidigare har beskrivit i denna studie hänger skulderbladets rörelse ihop med 

axelledens rörelse under paddling. Att mäta rörelse även från den acromioclavikulära och den 

scapulothorakala leden under paddling skulle ge information om hur lederna samverkar under 

paddlingscykeln. Då skulle det vara möjligt att noggrannare undersöka axelns och skuldras 

rörelse under paddling och att analysera hur inskränkt rörelse i axelleden möjligtvis påverkar 



30 

 

paddling. Detta skulle ge värdefull information till elitkanotisten och hens team om eventuella 

skillnader i axelledens belastning och rörelsemönster under paddling. Denna information 

skulle kunna utnyttjas till att göra individuella program för att utveckla rörligheten och 

eventuellt muskelbalansen i axel och skuldra. Studier som mäter skulderbladets rörelse med 

en 3D rörelseanalys är publicerat (Lempereur et al. 2014). Tekniken måste dock appliceras för 

elitkanotister före vi kan ge en noggrannare analys av skulderbladets rörelse i förhållande till 

axelledens rörelse och rörlighet under paddling.  Det skulle även vara intressant att kartlägga 

om det finns ett samband mellan axelrörligheten som elitkanotisterna använder under 

paddling och elitkanotisternas skador. Ett annan intressant vinkling för vidare forskning skulle 

vara att se om inskränkt rörlighet i axelns rotation har något samband med prestation.   

5. Konklusion 
Denna studie undersökte elitkanotisternas rörlighet i axelledens rotationer under tävlingsfart 

och kopplingen till ARoM i axelledens rotationer. Våra resultat påvisar att elitkanotister har 

inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation. Symmetrisk rörelse sker mellan höger och 

vänster sida under paddling och resultatet var oberoende av fart. Under paddling ökar 

axelledens inåtrotation med ökad tävlingsfart. Våra resultat visar även att kanotisterna 

använder över 100 % av deras mätta maximala aktiva rörelseutslag i axelledens inåtrotation 

under paddling. På grund av den inskränkta rörligheten i axelledens inåtrotation behöver 

kanotisterna troligtvis kompensera rörelsen från axeln med att även använda andra strukturer 

från axel/skuldra under paddling. Dessa resultat ger värdefull information till att förstå vad 

som händer i axel/skuldra under paddling. Elitkanotister och deras team kan använda denna 

information för att se betydelsen i att öka på rörligheten i axelleden för att minska eventuella 

kompensatoriska rörelser i axelleden och således minska risken för smärta och skada under 

paddling. 
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6. Tack till… 
Ett stort tack till mina fantastiska handledare Anna Bjerkefors och Johanna Rosén. Ni har lärt 

mig mycket om paddling och om att göra forskning. Tack för ert tålamod och att ni haft 

förståelse för att uppsatsskrivandet inte i alla stunder kan prioriteras. Tack till min familj och 

vänner som stöttat mig under hela projektet. Ett stort tack även till försökspersonerna som 

gjorde denna studie möjlig. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie är att beskriva elitkanotisternas aktiva rörelseutslag (ARoM) samt 

hur stor del av AROM i axelledens inåt- respektive utåtrotation som kanotisten använder 

under paddling för höger respektive vänster arm och se hur förhållandet eventuellt ändras 

beroende på tävlingsfart (200 , 500  och 1000 m). Syftet är också att beskriva elitkanotisterna 

rörelseutslag i axelledens rotation under tävlingsfart (200, 500 och 1000 m). 

 
1. Hur stort är det ARoM i axelledens inåt- och utåtrotation hos en grupp elitaktiva 

kanotister?   

2. Hur stort är rörelseutslaget under paddling på kajakergometer i axelledens inåt- och 

utåtrotation och hur påverkas rörelseutslaget av paddling på tre olika tävlingsfarter 

(200, 500 och 1000 m)?  

3. Hur stor del (i procent) av ARoM i inåt- respektive utåtrotation använder kanotisten 

under paddling och hur påverkas % -andelen under de tre olika tävlingsfarterna? 

4. Finns det eventuella skillnader mellan vänster och höger sida i ovanstående 

frågeställningar?  

 
Vilka sökord har du använt? 
kayak, kayak injuries, shoulder rotation, shoulder injuries,  active range of motion, goniometry, 
reliability, ARoM, sprint kayaking 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 
Sportdiscus 
Pubmed 
Ebsco 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog 
Sportdiscus 
Pubmed 
Ebsco 

 
Kommentarer 
Jag hittade mest relevanta artiklar via SportDiskus. Jag använde studiernas referenser för att 

hitta mera relevanta studier inom området. Jag fick även en del relevanta artiklar av min 



 

handledare och hjälp med att hitta artiklar i fulltext, som jag inte fick tag på via GIH:s 

databaser.   

Jag läste relevanta forskningar skrivet på svenska eller engelska. 

 

  



 

Bilaga 2 Samtyckeformulär till fp 
Namn	på	studie:	Kartläggning	av	elitkanotisters	rörelseomfång	med	tredimensionell	

rörelseanalys	och	kraftregistrering	under	paddling	på	kajakergometer	

	

Bakgrund	och	syfte		

Bakgrunden	till	att	projektet	genomförs	är	att	tävlingstiderna	har	förbättrats	successivt	över	tid	

för	samtliga	tävlingsdistanser	inom	kajakpaddling	men	de	bakomliggande	faktorerna	bakom	

utvecklingen	är	ännu	otillräckligt	utforskade.	De	metabola	kraven	som	avgörs	av	den	aeroba	och	

anaeroba	energitillförseln	har	föreslagits	vara	exceptionella	och	med	krav	på	överkroppen	på	

både	en	hög	maximal	syreupptagning	och	en	hög	anaerob	förmåga	i	kombination	med	att	en	hög	

muskelstyrka	är	en	viktig	faktor.	För	bästa	möjliga	individuella	prestationer	krävs	dessutom	en	

teknik	som	är	effektiv	och	kraftbesparande.	Studier	av	metabola	och	biomekaniska	faktorer	

under	paddling	på	vattnet	är	förknippat	med	tekniska	svårigheter,	men	inom	detta	projekt	har	vi	

nu	under	senare	år	genomfört	ett	metodutvecklingsarbete	som	öppnar	dessa	möjligheter.		

	

Det	övergripande	syftet	med	detta	projekt	är	att	undersöka	om	prestationen	inom	kajakpaddling	

på	elitnivå	kan	förbättras	genom	biomekaniska	och	metabola	mätningar	under	idrottsspecifika	

förhållanden	och	återkoppling	till	kanotisterna.	För	att	söka	svar	på	denna	fråga	genomförs	

datainsamlingen	inom	åtta	delstudier.	I	delstudie	nr	1	som	du	nu	står	inför	att	delta	i	görs	en	

kartläggning	av	elitkanotisters	rörelseomfång	med	tredimensionell	rörelseanalys	och	

kraftregistrering	under	paddling	på	kajakergometer.	Denna	data	kommer	även	att	jämföras	med	

samma	typ	av	data	insamlad	från	elitaktiva	parakanotister	med	över-	och	underbensamputation	

med	målet	att	undersöka	betydelsen	av	knäleden	för	att	utvärdera	det	evidens-baserade	

klassificeringssystemet	som	implementerades	hos	Internationella	Kanotförbundet	2015.	

Dessutom	kommer	resultaten	från	den	funktionella	rörelsescreeningen	och	de	idrottsspecifika	

skuldertesterna	som	har	genomförts	på	RF	Bosön	att	jämföras	med	specifika	parametrar	från	

den	3D	rörelseanalysen	genomför	under	paddling.				

	

Varför	tillfrågas	just	du?		

Du	tillfrågas	om	att	medverka	eftersom	du	är	en	aktiv	kanotist	på	elitnivå	och	vi	har	fått	ditt	

namn	via	landslagstränaren	Åsa	Eklund	för	seniorlandslaget	inom	Svenska	kanotförbundet.			

	

Hur	går	mätningen	till?	



 

För	att	kunna	registrera	din	rörelse	i	tre	dimensioner	används	ett	rörelseanalyssystem	med	tolv	

kameror	som	placeras	i	en	cirkel	runt	ergometern	och	att	cirka	84st	reflekterande	markörer	

(små	flirtkulor	med	diametern	12	mm)	placeras	med	dubbelhäftande	tejp	på	armar,	ben	och	bål	

och	20	markörer	placeras	på	paddelskaftet	och	ergometern.	En	registrering	av	kraften	i	varje	

paddeldrag	kommer	att	ske	genom	att	det	finns	kraftgivare	anslutna	mellan	paddelskaftet	och	

linorna	till	ergometern.	Tredimensionell	kraft	kommer	också	att	registreras	från	sitsen	och	från	

fotstöden.	Du	kommer	att	först	få	värma	upp	på	en	kajak	ergometer	under	10	min	med	låg	till	

medel	belastning.	Sedan	kommer	du	att	få	paddla	20	s	vardera	på	tre	olika	frekvenser	(90,	100,	

110	drag	per	minut)	och	sen	utföra	tre	stycken	tester	på	tävlingsfart	motsvarande	tävlingsfarten	

på	200m,	500m	samt	1000m.	Dessa	tester	kommer	att	utföras	genom	att	du	först	ökar	

intensiteten	successivt	under	10	paddelcyklar	och	sedan	paddlar	13	paddelcyklar	på	

tävlingsfart.	

	

Vilka	är	riskerna	och	finns	det	några	fördelar	med	att	medverka?		

Alla	mätmetoder	som	används	för	datainsamlingen	i	studien	är	väl	utprövade	sedan	tidigare	och	

alla	involverade	forskare	har	mångårig	erfarenhet	av	att	använda	dessa	metoder.	Ingen	studie	

har	hittills	rapporterat	att	de	kan	medföra	komplikationer	för	forskningspersonerna	så	riskerna	

med	att	delta	i	denna	studie	är	mycket	små.	Den	dubbelhäftande	tejpen	kan	i	vissa	fall	ge	upphov	

till	lokal	rodnad	på	huden	efter	det	att	tejpen	har	avlägsnats.	Om	en	eventuell	rodnad	uppstår	

försvinner	den	i	de	flesta	fall	inom	30	minuter.	

De	fördelar	som	din	medverkan	medför	är	att	det	skapas	möjligheter	till	förbättring	av	den	

rörelsetekniska	och	fysiska	kapacitetsprofilen	samt	förebyggande	av	skador	både	för	dig	som	

enskild	kanotist	och	för	kanotsporten	generellt.	

	

Hur	hanteras	data	och	vilken	sekretess	finns?	

Dina	resultat	och	personuppgifter	kommer	alltid	att	behandlas	så	att	ingen	obehörig	person	kan	

ta	del	av	dem	och	de	kommer	aldrig	lämnas	vidare	till	någon	annan	person	om	du	inte	har	gett	

ditt	samtycke	till	detta.	När	resultaten	presenteras	kan	ingen	individuell	person	identifieras	av	

utomstående	personer.	Om	vi	har	behov	av	att	redovisa	ett	exempel	på	just	dina	resultat	görs	

detta	endast	efter	ett	godkännande	från	dig.	

	

Hur	kan	du	få	information	om	delstudiens	resultat?	



 

Resultaten	från	delstudien	som	du	medverkar	i	kommer	att	ingå	i	olika	publikationer	i	

vetenskapliga	och	populärvetenskapliga	tidskrifter	samt	i	presentationer	vid	konferenser	och	

tränarkonvent	under	tidsperioden	2013-2020.	Om	du	är	intresserad	att	ta	del	av	de	resultat	och	

publikationer	som	finns	kan	du	ta	kontakt	med	ansvarig	forskare	med	hjälp	av	

kontaktuppgifterna	som	finns	i	slutet	av	dokumentet.	När	din	mätning	är	genomförd	och	dina	

resultat	har	bearbetats	erbjuds	du	dessutom	en	individuell	genomgång	av	de	egna	resultaten	för	

att	dessa	ska	kunna	användas	för	din	egen	träning	och	prestationsutveckling	framöver.	

Data	från	mätningarna	kommer	även	att	användas	till	Dagny	Bengs	masteruppsats.	Handledare	i	

denna	uppsats	är	Anna	Bjerkefors.	

	

Är	du	försäkrad	under	din	medverkan?	

Ja, du är försäkrad när du deltar eftersom vi genom vår huvudman, Gymnastik- och 

idrottshögskolan, har tecknat en särskild personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Denna 

försäkring ger ett ändamålsenligt försäkringsskydd för alla forskningspersonerna som deltar.  

 

 

  

 Kartläggning av elitkanotisters rörelseomfång med tredimensionell 
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Professor Toni Arndt 
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Professor Johnny Nilsson  
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Institution :  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) 
 
Kontakt information: Anna Bjerkefors +46 72 53 52 040  
email: anna.bjerkefors@gih.se 

 

 



 

Samtycke och vetskap om rätten att avbryta 

Undertecknad	forskningsperson	intygar	härmed	att	jag	har	erhållit	utförlig	muntlig	och	skriftlig	

information	om	bakgrund	syfte	med	forskningsprojektet	och	delstudie	1	samt	om	vad	mitt	

deltagande	innebär.	Jag	har	även	fått	tillfälle	att	ställa	frågor	och	har	fått	mina	frågor	besvarade	

och	samtycker	härmed	till	att	delta	i	delstudie	1.		

Mitt	deltagande	är	helt	frivilligt	jag	har	vetskap	om	möjligheten	att	kunna	avbryta	min	

medverkan	när	som	helst	och	utan	krav	på	förklaring	till	detta.		

Undertecknad	uppfattar	sig	som	fullt	frisk	och	ser	inga	medicinska	hinder	för	deltagande.		

	

	

Stockholm	den									/										År	2017	 	

	

	

……………………………………….	 	 ……………………………………….	

Namnteckning	forskningsperson																	Namnförtydligande	forskningsperson																	

	

	

	

……………………………………….	 	 ……………………………………….	

Namnteckning	ansvarig	forskare																											Namnförtydligande	ansvarig	forskare																																												

 

Ytterligare upplysningar kan du få muntligt eller skriftligt av ovanstående försöksledare under 

genomförande av studien eller i efterhand om du så önskar. 

  



 

Bilaga 3 Hälsodeklaration 
 

Personal information and  
health declaration  

 
Date: 
Name: 
Year of birth: 
Weight:              kg                  Height:              cm    
Email: 
Telephone number: +  
Personal best time and distance during competition: 
Years of competing on international level:  
Do you write with your left or right hand:             Left             Right 
Which foot would you kick a ball with:          Left             Right               
Hours per week you have trained on a kayak ergometer during the last month:  

 
How many days per week do you exercise? 
 
    
 
 
How many hours per week (in total) do you exercise per week? 
 
        
 
 
What type of exercise do you do?  
 
 
 
 
 
Which level do you compete at? International   National  
 
 

Personal information  

Physical activity  



 

 

Is there anything you would add to this health declaration: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

I have had sufficient time to consider the information provided and to ask for advice if necessary. 
I have had the opportunity to ask questions and have had satisfactory responses to my questions. 
I understand that all of the information collected will be kept confidential and that the result will only 

be used for scientific objectives. 
I understand that my participation in this study is voluntary and that I am completely free to refuse 

to participate or to withdraw from this study at any time without any consequences. 
I understand that I will receive a dated and signed copy of this form. 
I have read and understood the information and consent form and I freely consent to participate in 

this study. 
 
Stockholm      /   2017 
 
 

Participants´s name (please print) Signature  Date  

Principal investigator´s name (please print) Signature Date 

 

 

Health declaration 
       Yes No 

 - Do you feel perfectly healthy?  □ □ 

 
- Are you pregnant? 

 
□ □ 

 
- Do you smoke?  □ □ 

 
- Have you avoided or stopped training the last few days due to 
injury or health reasons?  

□ □ 

 
If yes, why? 

 
  

 

-Do you take any medicine?  □ □ 

If yes, what kind:                                   
 

  

 -Are you allergic to anything?  □ □ 

 
If yes, to what? 

 

  


