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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

 Syftet med denna studie är att undersöka vilka som är de vanligaste skadorna inom tennis i 

samband med serverörelsen. Studien ämnar undersöka om det finns några skillnader i 

förekomst av skada vid utförandet av de tre olika servetyperna kick-, flack- och sliceserve, 

samt om det förekommer några skillnader mellan pojkar och flickor.  

Frågorna som undersöks är vilka skador som är vanliga i samband med serverörelsen, vilka 

skillnader som förekommer gällande skadeförekomst vid de tre serveteknikerna, samt upplevd 

orsak till skadeuppkomst. Hypotesen är baserad på Kovacs och Ellenbeckers modell om 

teknikskillnader i serverörelsen, och att skadorna i samband med serverörelsen uppstår på 

grund av bristfällig teknik och/eller bristfällig fysisk kapacitet.  

Metod 

Studien är utförd med en enkätstudie på 14 i Sverige tävlingsaktiva juniorer i åldrarna 13-16 

år. Enkäten är skapad och analyserad i det webbaserade programmet SurveyMonkey. 

Resultaten är sammanställda och analyserade utifrån en 8-stegs serveanalysmodell som tagits 

fram specifikt för tennis.  

Resultat 

Studiens resultat visade att axelskador, rygg- och bålskador är vanligt förekommande bland 

spelarna (5,5 skador/pojke och 1,8 skador/flicka). Det var ingen skillnad i skadetyp eller grad 

av smärta beroende på vilken typ av serveteknik som användes. Skillnader mellan könen 

förekommer enbart i förmågan att utföra samtliga tre servetekniker. Inga bevis för att 

bristfällig teknik och fysisk kapacitet skulle vara orsaken till skada kunde hittas, för detta 

behövs mer omfattande studier utföras. 

Slutsats 

Studien bekräftade resultat i tidigare studier med avseende på att de vanligaste skadorna i 

samband med serverörelsen i tennis är i övre delen av kroppen, framför allt axel och rygg. 

Resultaten kunde inte visa någon skillnad i skadetyp beroende på vilken serveteknik som 

utövas.
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

97,85 kvadratmeter: det är den yta som en tennisspelare förflyttar sig över under en 

tennismatch vid singelspel. (ITF 2015) Det kan tyckas att de 11,89 x 8,23 metrarna är en liten 

yta att röra sig på, och tennisspel består också mestadels av korta explosiva löpningar. Ser 

man däremot till den totala matchlängden så framstår kanske kravet på uthållighetsförmågan 

trots allt är lika viktigt, om inte viktigare. Den match i världen som pågått längst spelades 

under Wimbledon 2010 och den varade i tre dagar, med en effektiv speltid på 11 timmar och 

5 minuter. Totalt spelades 183 game och 216 serveess slogs in. (Kirkham 2015) Den bestod 

givetvis av många korta löpningar och konditionen sattes troligtvis på prov, men i en intervju 

som gjordes av Tennis-x.com (2010) säger en av spelarna att det första han gjorde efter 

matchen, förutom att äta, var att stoppa armen i ett isbad. Det tyder på att påfrestningarna på 

kroppen i tennis är eller kan vara stora. I samma tävling tre år senare fick samma spelare 

avbryta sin match på grund av en knäskada. Han var en av sju spelare som under samma dag 

fick avbryta sina matcher på grund av skada. (Meyers 2013). Oavsett vilken sanning som 

ligger i dessa två intervjuer så är skaderisken inom tennis påtaglig, inte bara bland oerfarna 

spelare.  

Beträffande både svensk och internationell tennis så förekommer i princip inga längre 

viloperioder från träning och tävling. Redan på juniornivå sker turneringar oftast varje vecka, 

och antalet matcher styrs självklart av vilka framgångar man har. För de flesta svenska 

spelare idag är det i huvudsak endast cirka två veckor kring jul och nyår där inga tävlingar 

finns schemalagda. Med tanke på rådande schema och den korta återhämtningsperioden, finns 

stor risk att träningstiden blir alltför omfattande. Att största delen av träningen ägnas åt 

specifik tennisträning är inte konstigt, men samtidigt kan det innebära för lite allsidig och 

uppbyggande träning, vilket i sin tur kan leda till att skaderisken ökar. Ur ett långsiktigt 

perspektiv bör träningen därför ske på rätt sätt, det vill säga varierat och med ett tillräckligt 

stort inslag av skadeförebyggande och styrkande träning.  

Skador i samband med tennis har tidigare studerats (Hjelm, Werner & Renström 2010; 

McCann & Bigliani 1994), men det saknas fortfarande en undersökning av skadesambanden i 

relation till serverörelsen. Av intresse är att utreda eventuella skillnader mellan de tre 

serveteknikerna: slice-, kick- och flack serve. Syftet med denna studie är att samtliga tre 

servetekniker studerats ur ett skadeperspektiv.  
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1.2 Tennisen bakgrund  

Tennisen tros ha sina rötter i 1100-talets Frankrike. Då spelade man med hjälp av händerna 

istället för med racketar. Först på 1500-talet introducerades racket, men det var fortfaraden 

väldigt olikt det spel som förekommer idag. Bollarna var i början gjorda av skinn och fyllda 

med allt från jord till sand eller kalk. Med tiden stoppades de istället med ull. Det var först på 

1860–1870-talet som det vi kallar dagens tennis började träda fram. Det kallades då för ”lawn 

tennis”, och spelet pågick utomhus med träracketar, gummibollar och strängar tillverkade av 

djurtarmar. Den fösta riktiga ”lawn tennis”-turneringen hölls 1877 i Wimbledon, England. 

Det är en tävling som än idag existerar och som numera är en av världens mest kända. 

(Sveriges Tennis Museum 2016) 

Tennis spelas antingen i singelform (en mot en) eller i dubbelform (två mot två). Singel- och 

dubbelspelet är uppbyggt på delvis olika sätt. Dubbelspelet, där man är två som delar på en 

planhalva, innebär att man som enskild individ inte behöver göra så långa löpningar mellan 

bollarna. Däremot minskar avståndet mellan spelarna och bollarna, och med det kommer 

kravet på att man som spelare måste hinna reagera snabbare vid bollduellerna. I motsats 

kräver singelspelet att man har högre kondition och explosivitet, så att man orkar springa 

länge på banan och hinna upp bollar över en större yta. Vid singelspelet spelar man på en 

bana som är 11,9 meter lång på vardera sida om nätet och 8,23 meter bred. Under dubbeln 

ökas bredden till 10,973 meter på varje sida. (ITF 2015, s.2).  

Elittennisens största internationella tävlingar är US Open (hardcourt), French Open (grus), 

Australien Open (hardcourt) och Wimbledon (gräs). Dessa fyra tävlingar går under 

samlingsnamnet ”Grand Slam”-turneringar och är de tävlingar som ger mest rankingpoäng, 

högst summa prispengar och störst uppmärksamhet. 

Tennis på elitnivå spelas mycket sällan i mixedform, eftersom herr- och damtennisen sköts av 

två separata organisationer. På det stora hela är det ingen större skillnad vad det gäller 

spelupplägget mellan kvinnor och män, den enda regelskillnaden som förekommer, 

förekommer på elitnivå (touren), där damerna enbart spelar matcher som utgörs av bäst av tre 

set och herrarna i vissa turneringar spelar bäst av fem set. Med andra ord måste herrarna då 

spela fler poäng för att vinna matcherna.  
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1.3 Tennisserven 

Tennisserven är den rörelse som sker då bollen startas. Serven sker ovanför huvudet och kan 

liknas vid ett basebollkast. (Kovacs & Ellenbecker 2011, s.504) För att slå en hård och snabb 

serve behöver kroppen generera mycket kraft vilket samtidigt ställer höga fysiska krav på 

kroppen. Den hårdaste serven som någonsin slagits uppmättes till 263,4 km/h av Samuel 

Groth. (ATP Tour Inc 2016)  

Tennisserven brukar delas in i tre olika typer: flack, slice och kick. Det som karaktäriserar en 

kickserve är att så pass mycket spinn utvecklas så att bollen studsar upp högre och samtidigt 

ändrar viss riktning horisontellt, i.e. mer åt höger för högerhänt spelare. Kickserven har även 

en högre spinnfrekvens än vad de andra två serveteknikerna har. En sliceserve karaktäriseras 

istället av sidospinn som får bollen att ändra markant riktning från höger till vänster 

(högerhänt spelare). Den flacka serven har oftast ingen märkbar spinn alls, utan är bara snabb 

och hård. Av dessa tre servetekniker har den flacka serven i regel högst hastighet och 

kickserven den lägsta hastigheten. (Carboch & Süss 2015, s. 94)  

Uppkastet ser också olika ut i de olika serveteknikerna. I kickserven ligger kastet i regel en 

aning mer åt vänster (högerhänt spelare), i sliceserven ligger kastet mer åt höger, och i den 

flacka serven sker kastet mer i linje med kroppen. (ibid, s. 95)    

 

1.4 Studiens begreppsdefinitioner  

Kickserve: En serveteknik som ger bollen främst toppspinn men även en viss sidoskruv. Detta 

medför att bollen studsar upp relativt högt då den får kontakt med golvet och får en sidoskruv 

i högerled (högerhänt spelare). (ibid, s. 94)  

Sliceserve: En serveteknik som ger bollen sidospinn från höger- till vänsterled (högerhänt 

spelare, tvärtom för vänsterhänt spelare). (ibid, s. 94) 

Flackserve: En serveteknik som inte medför någon större spinn på bollen alls. Bollen studsar i 

stort sett i samma riktning som vid nedslaget. (ibid, s. 94) 

Toppspinn: Bollen får överskruv.  

Leg-drive: Kraften eller den accelerationsförmåga man har i benen vid frånskjutet i t.ex. 

serven.   
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Rackethuvud: Den del av tennisracket som är ovalt och innefattar samtliga fästpunkter för 

racketsenorna.  

Spondylosis: degeneration av intervertebral disk i ryggen. 

Ipsilateral: något som tillhör eller sitter på samma sida av kroppen, till exempel en muskel.  

ROM: ”Range Of Motion”, ett begrepp som används för att beskriva rörlighetsomfång i leder.  

 

2 Forskningsläge 

Tennisens rörelsemönster innebär involvering av många olika kroppsdelar, vilket i sig kan 

medföra många olika skadetyper. Det är inte förvånande att det vanligare skadorna i en 

racketsport som tennis är axel-, armbågs- och ryggskador. (Abrams et al. 2011, s. 379) En 

studie av Nina Hjelm et al. (2010, s. 848) visar att de flesta skadorna sker under tillslaget av 

bollen, tätt följt av träningsintensiteten som riskfaktor, vilket tyder på att det i dessa 

kroppsdelars fall handlar om överbelastningsskador.  

En intressant fråga är vilken typ av skada som vanligen uppkommer vid de olika rörelserna. 

Det är inte orimligt att tänka sig att serven, som ofta anses var den mest komplexa rörelsen 

inom tennis, skulle kunna vara en stor bakomliggande riskfaktor i skadesammanhang, 

speciellt vid felaktigt utförande.  

 

2.1 Existerande forskning  

Tubez och kollegor presenterade resultat som pekar mot att en serverörelse som utförs med 

bristande teknik kan leda till bukskador. Bukskadade spelare har större anterior tilt av pelvis 

vid bollträff, större extern axelrotation och vinkelhastighet, ökad fotledsstelhet, lägre leg-

drive, samt generellt ett högre vridmoment i serverörelsen, jämfört med friska spelare. (2015, 

s. 405-407) Fyndet beträffande tilt av pelvis har även bekräftats av Campbell & O’Sullivan. 

(2014, s.353-354) Utöver det visar deras studie att skadade spelare har ett mer begränsat 

rörelseomfång i de nedre delarna kring ryggraden, samt att extensionen i bakbenet (höger ben 

för en högerhänt spelare) vid frånskjutet i serven sker lite tidigare. (ibid, s. 355-356)  

När det kommer till axelskador så har det visats att skaderisken är stor under själva 

serverörelsen. Abrahms et al. (2011, s. 381) presenterar i sin studie att under själva cocking-

fasen (tilt bakåt) utsätts den anteriora delen av ledkapseln för 40 % av kroppsvikten. Detta 
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menar de kan vara den bakomliggande orsaken till intern och sekundär impingementskada, så 

kallad SLAP-skada, och även muskelförslitningar. Detta styrks av en studie från Martin et al. 

(2014) som har visat att axel, armbåge och handled hos skadade spelare utsätts för större 

krafter än hos friska spelare, inte minst vad det gäller vid den senare delen av cocking-fasen. 

Skadade spelare tvingas absorbera större mängder energi, vilket medför större risk för 

muskelskador och överbelastningsskador på leder.   

Vad det gäller skillnader i skadetyp de olika serveteknikerna emellan finns det skilda åsikter 

och upptäckter. Resultat från Tubez et al. (2015) visar att det inte förekommer några 

skillnader i skadetyp mellan utförandet av kickserve och flackserve hos en skadad spelare. 

Som motpol lyfter Abrahms et. al. (2011) fram att kickserven kräver både större vridmoment 

och utsätter axeln, nedre delarna av ryggen samt bålen för större krafter än vad de båda andra 

serveteknikerna gör. Sliceserven anses vara den serveteknik som orsakar minst belastning på 

kroppen, och då speciellt i handled och armbåge.   

Förutsättningarna för spelare ser individuellt olika ut, men könsskillnader kan ha viss 

påverkan på serveförmågan. Kroppskonstitutionen för kvinnor och män skiljer sig, och 

kvinnor har i regel bredare höfter, smalare axlar, och kortare armar, samt mindre 

muskelmassa. Detta medför att herrar i regel servar både hårdare och med mer spinn. 

(Carboch & Kocib 2015, s.57)  

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

 Som underlag till denna studie ligger en teoretisk modell utformad, eller egentligen 

vidareutvecklad, av Mark Kovacks och Todd Ellenbecker. Deras studie (2011) och modell är 

utvecklad för att lättare förstå vilka tekniska skillnader som förekommer mellan de tre 

servetyperna, och den är underlaget till enkäten i denna studie.   

Ser man på servens rörelsemönster så är det väldigt likt ett vanligt kärnkast. Enligt Kovacks 

och Ellenbecker så finns det idag en mängd modeller för just analys av kärnkast, där förloppet 

och fördelningen av kinetisk energibildning och kedjemönster analyseras. Modellerna består 

vanligen av 6-steg. Dessa 6-stegsmodeller anses av Kovacs och Ellenbecker dock inte vara 

tillräckliga för tennisservens komplexitet, och därför har de utformat en 8-stegs 

serveanalysmodell för att studera den kinetiska kedja som serverörelsen skapar. (ibid. s. 504) 

De åtta stegen i Kovacs och Ellenbeckers modell delas in i tre faser.  
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Förberedelsefasen: Sker från momentet då kroppen börjar sättas i rörelse till det att 

racketarmens axel är till fullo externt roterat och rackethuvudet är riktat ned mot marken.  

Under denna fas lagras all den energi som krävs för att kunna utföra följande fas, 

accelerationsfasen. Fasen utgörs av fyra steg:  

- Start: Hittar god balans och markkontakt för att senare i rörelsen uppnå optimal kraft.  

- Release: Från det att bollen och racket befinner sig i vila till det att bollen släpps från 

handen (ej racketarm).  

- Loading: Från det att bollen lämnar handen till det att knäna befinner sig i full flexion 

(böjda) samt att armbågen (racketarmen) befinner sig i sin lägst vertikala position. 

Under detta steg lagras mest potentiell energi. 

- Cocking: Från det att racketarmens externa axelrotation börjar sin rörelse mot sitt max 

till det att racket hamnar i en position där rackethuvudet pekar ner mot marken.  

 

Accelerationsfasen: Sker från det att racketarmens axel är maximalt externt roterad till det 

att bollen lämnar racket efter träff. Fasen är indelad i två steg:  

- Acceleration: Från det att rackethuvudet pekar ner mot marken till momentet precis 

innan bollen träffar racket.  

- Kontakt: En mycket kort fas då boll och racket möts.  

 

Genomföljningsfasen: Sker precis efter det att racket och boll får kontakt och hela vägen 

tills serverörelsen är färdig. Denna fas är den mest aggressiva delen av serverörelsen. 

Fasen består av två steg:  

- Retardation: Detta steg sker från det att bollen och racket möts till det att kroppen 

påbörjar inbromsning av rörelsen.  

- Avslut: Den korta fas då landning på fötter och förberedelse för nästa slag sker.   

 

Till varje steg finns även en mer utförlig förklaring av vad som händer med de olika 

kroppsdelarna under rörelsen. Dessa förklaringar används också som underlag för att lättare 

lokalisera och relatera de eventuella skador som kan uppkomma. (Kovacks och Ellenbecker, 

2011) 
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3 Syfte, Frågeställning och Hypotes 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka som är de vanligaste skadorna inom tennis i 

samband med serverörelsen. Studien ämnar även undersöka om det finns några skillnader i 

förekomst av skada vid utförandet av de tre olika servetyperna kick-, flack- och sliceserve, 

samt om det förekommer några skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

3.2 Frågeställning 

• Vilka skador uppstår/är vanliga i samband med serverörelsen? 

• Vilka skillnader finns mellan skadeförekomst vid olika servetekniker? 

• Vilken är den upplevda orsaken till uppkomsten av skadorna i samband med 

serverörelsen? 

• Förekommer det några skillnader mellan pojkar och flickor gällande skador? 

 

3.3 Hypotes 

Hypotesen är att den serveteknik som medför högst krafter, det vill säga kickserve, medför 

störst skaderisk, och att skador beror på bristande teknik eller bristfällig fysisk kapacitet. 

Detta antagande baseras på de påståenden som Kovacas och Ellenbecker, presenterar i sin 

modell för teknikskillnader de tre serveteknikerna emellan.   

Med bristfällig teknik syftas då på att tekniken är av sådan art att rörelsen inte utförs optimalt 

ur ett fysiologiskt perspektiv utan genom kompensatoriska rörelsen, vilket kan innebära ökad 

skaderisk. Med bristfällig fysisk kapacitet syftas på kroppslig obalans och/eller otillräcklig 

fysisk status, till exempel vad det gäller muskelstyrka, balans, stabilitet och explosivitet.   

 

4.Metod 

Studien genomförs med enkätmetod där datainsamlingen utförs både med frågor av 

kvantitativ respektive kvalitativ ansats. Det betyder att vissa delar av enkäten är kvantifierbara 
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(mätbara), medan vissa av frågorna möjliggör mer beskrivande, erfarenhetsmässiga och 

utförliga svar, det vill säga kvalitativ ansats.  

 

4.1 Urval 

Studieenkäten besvarades av 14 tennisspelare, tio flickor och fyra pojkar, i åldrarna 14-16 år. 

Samtliga spelare spelar och tävlar regelbundet, minst fem gånger i veckan. Spelarna kommer 

från tre olika klubbar i Sverige, två i Stockholmsområdet och en i Skåne. Kravet för att få 

delta i studien har varit att spelarna ska spela på tävlingsnivå och har förmåga att behärska 

serverörelsen korrekt. Däremot har det inte varit krav på att kunna utföra samtliga 

servetekniker. Spelarna har valts ut av tränare på respektive klubb. Den ena gruppen spelare 

har jag själv valt ut då jag jobbar på en av klubbarna. Där har samtliga tävlingsjuniorer som 

uppfyller ålderskraven rekryterats.   

 

4.2 Procedur 

Studien är baserad på svaren på en enkät bestående av nio tennisrelaterade diskussions- och 

flervalsfrågor (se bilaga 1). Frågorna är formulerade av forskaren själv, och utformades i syfte 

att ta reda på vilka skador som är vanligast i samband med serverörelsen. Enkäten är utformad 

i programmet SurveyMonkey (San Mateo, CA, USA), som är en internettjänst som erbjuder 

tillgång till att skapa olika former av undersökningar online. En pilotstudie genomfördes med 

tre personer med gedigen tennisbakgrund. Syftet var att testa att programmet som enkäten 

tillverkades i fungerade samt att frågorna som formulerats är lättförståeliga och ger förståeliga 

och lättolkade svar. Pilotestdeltagarna ringdes upp individuellt efter att de besvarat enkäten 

för en möjlighet att motivera och diskutera deras svar och synpunkter. Pilotstudien 

tydliggjorde genom samtliga tre testpersoners resultat ett behov av viss omformulering för att 

ge relevanta och lättolkade svar. Enkäten omformulerades enligt samtalen med de tre 

testpersonerna. Därefter mailades enkäten till tränarna i klubbarna. De ombads läsa och 

godkänna enkäten, och att deras spelare erbjöds att delta i studien. I mailet till tränarna 

önskades att i möjligaste mån rekrytera ungefär lika många pojkar som flickor, och cirka tio 

deltagare av respektive kön i ålderskategorin 13-16 år efterfrågades från varje klubb. Svaren 

samlades in under en tvåveckorsperiod. Tyvärr hade endast åtta flickor och tre pojkar svarat 

på enkäten efter denna period. Mailkontakt togs igen med tränarna för att be om ett ytterligare 
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utskick av enkäten. Efter ytterligare en vecka hade tre spelare till besvarat enkäten, och då 

avslutades enkätinsamlingen med svar från tio flickor och fyra pojkar.  

Svaren sammanställdes och analyserades, och resultaten presenterades i tabell och 

diagramform.   

 

4.3 Insamling och analys av data 

Enkätinsamlingen i programmet SurveyMonkey underlättade processen att tolka den 

kvantitativa data som insamlats, och presentation både i diagram- och tabellform. Tyvärr 

innebär den låga svarsfrekvensen svårighet att på ett meningsfullt sätt genomföra statistiska 

analyser av kvantitativ typ. Därför behandlades både dessa och frågorna av kvalitativ art, med 

mer beskrivande svar, genom att lyfta de viktigaste och mest förekommande svar som givits.  

Diagrammen och tabellerna är skapade i programmet Excel (Microsoft Office, Redmond, 

WA, USA) i syfte att tydliggöra eventuella samband mellan de olika svarsalternativen. 

Dataselekteringen sker noggrant, det vill säga ingen viktig data utelämnas och oviktig data 

exkluderas. Detta för att skapa hög trovärdighet och pålitlighet, vilket är av stor vikt vid 

utförandet av en analys. (Bryman 2011, s. 412) 

  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Några etiska ställningstaganden har gjorts, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

ställningstaganden och riktlinjer (2002), med huvudsakliga syftet att verka för att upprätthålla 

normer som innebär att all bedriven forskning utförs på ett etiskt och korrekt sätt. (ibid., s. 5).  

De etiska ställningstaganden som nyttjas är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet har uppfyllts genom att i enkätundersökningen så tydligt som möjligt 

beskriva för deltagarna vad undersökningen går ut på och vilka rättigheter de har, bland annat 

att det är frivilligt att delta och att de när som helst och utan att behöva ange orsak kan avsluta 

och dra tillbaka sitt deltagande. (ibid., s. 7)  

Eftersom deltagarna är minderåriga så har kontakt med ansvarig huvudtränare för samtliga 

spelare tagits och dennes godkännande att utlämna och utföra studien på de minderåriga 

spelarna har ställs, allt enligt samtyckeskravet. (ibid., s. 9) Att inte målsmans underskrift 
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krävts är för att frågorna som ställs inte uppfattas vara av för privat eller etiskt känslig natur. 

Kravet som Vetenskapsrådet formulerat istället är att samtycke inhämtas via företrädare för 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, 

fackförening eller motsvarande). (ibid. s.9) 

Vad gäller konfidentialitetskravet (ibid, s. 12) så har det i enkäten tydligt uttryckts att det är 

en anonym undersökning och ingen ska kunna identifieras.  

Nyttjandekravet (2002, s. 14) uppfylls genom att all data enbart används i denna studie, och 

att ingen information eller data delas med tredje part. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitetsvärde har eftersträvats genom att så noggrant och detaljerat som möjligt 

beskriva studiens tillvägagångssätt samt hantera all datainsamling med stor noggrannhet. 

Reliabilitet i studiesyfte innebär i korthet att hela studieprocessen är tillförlitlig och att studien 

är reproducerbar.    

Validitetsvärdet har i studien eftersträvats genom att noggrant formulera enkäten i syfte att ge 

relevanta svar på studiens frågeställning. För att öka validiteten, det vill säga försäkra att 

svaren som fås är giltiga, relevanta och användbara för studien, har en pilotstudie gjorts. 

Pilotstudien visade på att en omformulering av vissa frågor krävdes för att frågorna skulle 

vara lättolkade och med det öka chanserna för användbara resultat.  

 

5 Resultat 

Resultaten presenterade i studien är baserade på de svar som angivits i den enkätundersökning 

som gjorts på tio tävlingsspelande flickor och fyra pojkar. Resultaten presenterar juniorernas 

egna erfarenheter och kunskaper kring sitt tennisspel och sin skadehistorik. Kovacs och 

Ellenbeckers (2011) 8-stegs analysmodell av serven ligger till grund för att relatera vilken fas 

av serverörelsen som uppkomsten av deltagarnas olika skador uppstått.  

Resultaten redovisas i diagram-, tabell- samt beskrivande textform.  
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5.1 Serven och skador 

5.1.1 Skadeförekomst 

De skador som förekom bland spelarna i samband med serverörelsen presenteras i figur 1. 

Resultaten visar att skador förekommer i störst utsträckning i kroppens övre extremiteter. 

Totalt visar resultaten på 22 skador på fyra pojkar och 18 skador på tio flickor. Se figur 4. I 

genomsnitt är detta 5,5 skador/pojke och enbart 1,8 skador/flicka.  

Vanligaste regionen för skador, oavsett kön, är axeln. Totalt utryckte tre flickor och tre pojkar 

skador i axelns framsida. Tre flickor påpekade även smärta i axelns baksida. Total är 64 % av 

samtliga skador axelskador (fram- och baksida).  

 Vad gäller skillnader i skadeförekomst de två könen emellan så visade resultaten på att skada 

i den vänstra delen av ryggen (motsatt till racketsida), var vanligast bland flickorna, och 40 % 

av flickorna redovisade skada i det området. Samtliga dessa flickor var högerhänta spelare. 

Endast en pojke uttryckte skada i samma region, vilket då förändrar 

undersökningspopulationens totala resultat till 36 % förekomst av skador i denna region. 

Utöver skador i ryggen rapporterade flickorna större förekomst av skador i axelregionen (på 

racketsida).  

Bland pojkarna var det vanligast med skada i vänstersidan av magen, detta oavsett spelhand. 

Det var enbart en av pojkarna som inte uttryckte någon skada i denna region, vilket innebar 

att 75% av pojkarna rapporterade skada i vänstersidan av magen. Båda de högerhänta spelare 

som uttryckte smärta i magens vänstersida uttryckte även smärta i ryggens högersida. 

Resultaten visar ytterligare en skillnad i skadeförekomst pojkar och flickor emellan. I de övre 

extremiteterna visar det sig att skada i tre av kroppens regioner enbart förekommer hos 

pojkarna, nämligen i handled, armbåge och magens vänstersida. Motsatt förhållande gäller 

skador i nacken, det vill säga att det enbart förekommer bland flickorna.  

Endast en av spelarna visade på skada i de nedre extremiteterna i samband med serven, då i 

form av knäsmärta. Denna spelare påpekade att samma skada märktes även under hans 

fotbollsträningar.  
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Figur 1. Angivna skador i samband med tennisserve. 

 

5.1.2 Skillnader beroende på serveteknik 

Vad gäller skillnader i smärtbeskrivningen de tre serveteknikerna emellan hävdar fyra av 

spelarna (29 %) att det inte är någon skillnad i smärta när det kommer till valet av 

serveteknik, det vill säga att smärtan upplevs på samma sätt oavsett teknik. 

Smärtbeskrivningarna som ges för dessa spelare är: ”hugg i ryggen”, ”trötthet i arm och 

nacke”, ”som en kniv på alla ställen” samt ”det är likadant på alla”. Två av spelarna anser att 

slicetekniken orsakar mer smärta än de andra två teknikerna. Smärtan dessa två spelare 

påpekar sitter i ryggen respektive axeln och beskrivs som ”känns som en sträckning” 

respektive ”ont när jag tar i”. Spelaren som uttrycker smärta i axeln i samband med 
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sliceserven påpekar även samma smärta vid utförandet av kickserven. Detta är även den enda 

spelaren som uttrycker smärta i samband med kickserven. Endast en spelare uttrycker smärta i 

samband med den flacka servetekniken. Smärtan framstår då i form av ”värk i armbågen”. Tre 

av spelarna uttryckte sig inte alls i frågan om skillnaderna beroende på användandet av 

serveteknik, utan besvarade istället frågan i form av smärtupplevelsen enligt följande: 

”strålande”, ”bränner i nacken och övre ryggmuskulaturen” respektive ”sträcker i axeln”. Tre 

spelare uttryckte sig inte överhuvudtaget vad gäller skillnader och smärtupplevelser.  

 

5.2 Orsaksfaktorer till skadeuppkomst 

 5.2.1 Förmåga och kunskap om de olika serveteknikerna 

Samtliga spelare påstod sig kunna hantera en flack serveteknik. Se figur 2. Majoriteten av 

spelarna beskrev också utförandet av den flacka servetekniken som: ”slå platt på bollen” och 

”slå utan att sätta skruv på bollen”.  

Kickserve-tekniken är den teknik som minst antal spelare anser sig behärska. Vissa spelare 

kan inte ens beskriva hur denna teknik går till. Om det beror på bristande kunskap eller ej 

framgår inte. Majoriteten av de som beskriver tekniken gör det enligt ungefär följande citat: 

”kastar bollen längre bakåt” eller ”kastar bollen mer åt vänster” (högerhänt spelare).  

Vad gäller slicetekniken anser sig alla spelare, utom en, behärska tekniken. Generellt anser de 

flesta spelarna att uppkastet i denna teknik ligger mer åt höger (för högerhänt spelare) och att 

man träffar bollen mer från sidan. 

Samtliga pojkar både anser sig behärska teknikerna och kan beskriva sitt synsätt på hur de 

olika serveteknikerna utförs korrekt. 
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Figur 2. Antalet spelare som behärskar de olika serveteknikerna: Kick-, slice- och flack serveteknik. 

  

Vad gäller spelarnas kunskap om skadeprevention och behandling så ser den relativt lika ut. 

På frågan om vad spelarna gör för att bota eller förhindra en skada i samband med tennisen, 

svarar samtliga minst ett av följande citat: ”värmer upp” och ”vilar”. De fyra spelare som 

utövar mest tennis påstår sig även besöka naprapat eller sjukgymnast vid skada i samband 

med serverörelsen. Spelarna uttrycker att skadorna oftast smärtar i samband med tennisen, 

men att det händer att skadan kommer till uttryck även vid andra liknande eller påfrestande 

situationer.  

 

5.2.1 Träningsmängdens inverkan 

Medianen för deltagarna är att ägna 9-10 timmar i veckan åt tennisträning, med typvärde på 5-

6 timmar i veckan (4 av 14 deltagare). De två flickor som tränar mest tennis ägnar 13-14 

timmar i veckan åt det. Se figur 3. Båda dessa flickor uttrycker skada i vänstersidan av 

ryggen. Den ena av dem uttrycker även skada på högersidan, samt skada i hela axelregionen. 
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Vad gäller pojkarna så finns det en pojke som tränar markant mer än de andra tre pojkarna. 

Han tränar tennis 25 timmar i veckan, medan övriga tre tränar omkring hälften av den tiden. 

Se figur 3.  

 

Figur 3. Antal timmar tennisspel per vecka som deltagarna ägnar sig åt. 

 

Vad gäller fysträningen är det ingen spelare som utövar lika mycket fysträning som tennis. 

Mediantiden är 2 timmar per vecka. Endast en spelare utövar ungefär hälften så mycket 

fysträning som tennis. Se figur 4.  
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Figur 4. Antal timmar fysträning per vecka som spelarna ägnar sig åt. 

 

Den pojke som utövar mest tennisspel är också den spelare som ägnar sig åt mest fysträning.  
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                 Figur 5. Samband mellan antalet skador och mängden tennisträning (timmar) per vecka.  

 

 

Vad gäller mängden tennisträning per vecka och skadeförekomst förekommer ett samband. Se 

figur 5.  

 

Tabell 1. Skador i förhållande till antalet träningstimmar 

Flicka   Pojke Skador  Antal h tennis Antal h fysträning 

F   1                                5-6 1 

F   2 5 1 

F   1 6 2 

F   1 10 2 

F   3 5 5 

F   1 14 4 

F   3                                     8 1,5 

F   4 13 3,5 

F   2                             10-12 3 

F   0                              7-10 1,5 

  P 2 9-10 1 

  P 6 25 8 

  P 8                       8,5–13,5 6,5 

  P 6 9 1 

 

 Samtliga spelare svarar att den fysträning de ägnar sig åt är konditions- och/eller 

styrketräning. Det framgår bara från en spelare att en del av fysträningen sker i 

tennisklubbens regi.    
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6 Diskussion 

Diskussionen i denna studie förs kring serveteknik i relation till skadeorsak, samt hur 

skadeuppkomst kan hänga ihop med kunskap om tennisservens krav och krafter. 

Analysarbetet utgår från den 8-stegsmodell som Kovacks och Ellenbecker presenterat (2011).  

 

6.1.1 Vanligast förekommande skada i samband med serven 

Studiens huvudsakliga syfte har varit att ta reda på vilka skador som är vanligast 

förekommande bland tävlingsjuniorer i samband med serverörelsen. Studien visade på att 

skador i de övre extremiteterna är de vanligaste i samband med serven. På grund av studiens 

låga deltagarantal går det tyvärr inte att fastställa några generaliserbara resultat, men tidigare 

studier av Abrahms, et.al (2011),  Campbell & O’Sullivan’s (2014) och Tubez et al. (2015) 

pekar samtliga också på att det är vanligast med skador i de övre extremiteterna i samband 

med serverörelsen. Den enda spelare som uttryckte skador i de nedre extremiteterna var också 

den spelare som själv påpekade att han upplevde samma typ av smärttillstånd under sin 

fotbollsträning, vilket tyder på att knäskada inte är orsakat av tennisserven.  

Det fanns vissa skillnader mellan könen, som att skada i armbåge, handled och vänstersidan 

av magen endast förekom bland pojkarna, och skador i nacken enbart hos flickorna. Detta är 

troligtvis inte något sann könsskillnad, men tyvärr går inte heller detta att dra någon slutsats 

om på grund av antalet studiedeltagare.  

Majoriteten av de skadade spelarna svarade att de stretchar eller vilar vid skada i samband 

med serven, vilket egentligen inte av större värde för denna studie. Informationen hade varit 

av mer värde om följdfrågor hade formulerats gällande vilken typ av stretching och för vilket 

skadeområde stretching genomfördes, samt om de upplevde att skadan lindrades av 

stretchingen.  

Utifrån den modell som används som teoretiskt ramverk i denna studie, kan en slutsats dras 

om att cocking-fasen är den fas där skaderisken är som störst under serverörelsen, vilket är 

logiskt med tanke på att det är under denna fas som flest rörelseförändringar sker och störst 

och flest motståndskrafter sker på kroppen.   
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6.1.2 Axelskador 

 I denna studie visade sig axelskador och bålskador vara vanligt bland både flickor och pojkar 

(11 noteringar). Axelskadornas uppkomst är kanske inte så oväntade med tanke på 

serverrörelsens komplexitet. Kovacs och Ellenbeckers (2011) analysmodell tydliggör att 

serverörelsen utsätter kroppen för en mängd påfrestningar, vilka går att påverka åt en mer 

skonsam riktning genom god teknik. De menar på att det är under cocking-fasen som axeln 

utsätts för störst påfrestningar. Under cocking-fasen utsätts axeln för extern axelrotation, 

vilket enligt dem kan  skapa obalans gällande rörligheten. Den externa axelrotationen har en 

tendens att öka i takt med frekvensen servar man slår, som i sin tur sker på bekostnad av att 

den interna axelrotationen minskar. (ibid., s. 510) Precis som Kovacs och Ellenbecker 

uttrycker det så krävs därför god ROM, rätt positionering och stabilitet av axeln för att inte 

överbelastningsskada ska ske. (ibid., s. 508) De lyfter fram bevis som pekar på att stretching 

av axelns posteriora delar kan motverka förlusten av intern axelrotation. (ibid., s. 510) Sett till 

angivet antalet timmar fysträning som spelarna i denna studie utövar, är det möjligt att för lite 

tid ägnas åt att tillgodogöra sig en önskvärd ROM-förmåga och stabilitet i axeln, såväl som i 

kroppens övriga delar. Endast spelaren som utövar 25 timmar tennis eller mer i veckan lyfte 

upp stretching som en del av sin träning. De övriga nämnde stretching enbart i samband med 

skada. Det är dock så att den spelare som stretchar regelbundet ändå påvisar axelskador. Det 

skulle kunna bero på felaktig teknik, bristande kunskap kring muskeluppbyggnad och 

stabilisering eller överansträngning i axeln. Eftersom pojken i detta fall tränar mer än 25 

timmar tennis i veckan och 8 timmar fysträning är det mest troligt att det är en kombination 

av överansträngning och för dålig muskel- och stabiliseringsuppbyggnad i området kring 

axeln. Träningsmängden säger indirekt att denna spelare befinner sig på elitnivå i sin ålder så 

tekniken bör inte vara den största avgörande faktorn till skadeuppkomst. 

Sett till träningsmängdens påverkan och bidragande effekt till skadeuppkomst så förekommer 

ett visst samband. Dels visar skadeförekomsten i förhållande till träningsmängd på att fler 

pojkar drabbas av skador än flickor. Detta kan bero på att motståndskrafterna och 

belastningen i regel är större inom herrtennisen än damtennisen. Dessutom visar resultaten på 

att de spelare som spelare mer än 10 timmar tennis i veckan också har 3 eller fler typer av 

skador. Min teori är att detta beror antingen på att spelarna utövar för mycket tennisträning 

för att kroppen ska klara av det eller för lite allmän (fys) träning i förhållande till 

tennisträningen.    
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De flesta av de spelare som angav axelskador uttryckte att effekten blev en smärta som 

orsakade oförmåga att ens slå en serve. Detta skulle kunna bero på impingementskada, vilket 

är en skada som oftast brukar innebära kraftlöshet eller strålande, brännande smärta kring 

axeln. Denna typ av skada skulle kunna härledas till ett mycket vanligt, men många gånger 

förbisett, teknikfel. Enligt Kovacs och Ellenbecker så kan ett för tidigt dropp av kastarmen 

leda till felaktig och skadlig rörelse. Dras armen ned för tidigt leder det ofta till för tidig höft- 

och bålrotation framåt och med det tvingar man då axelleden att abducera, det vill säga falla 

och rotera, ännu längre bakom ryggen. Detta scenario brukar leda till impingemenskada i 

axelns posteriora delar och ökad belastning på de anteriora delarna. (ibid., s. 510) Enligt 

praktisk erfarenhet kan detta problem till viss del avhjälpas genom instruktion att bollträffen 

ska ske längre framför kroppen, vilket medför att den abducerade vinkeln inte är så stor. 

Responsen från spelarna brukar ofta vara just att det inte känns lika ansträngt i armen och att 

mer kraft fås, trots mindre ansträngning.  

 

6.1.3 Rygg- och bålskador 

När det kommer till rygg- och bålskador är detta något som också visat sig vara vanligt 

förekommande i samband med serven (rygg 8 noteringar och mage 3 noteringar). Pojkarna i 

studien rapporterade både magsmärtor och ryggsmärtor i samband med serverörelsen. 

Smärtprofilerna ser dock olika ut. En av de högerhänta pojkarna visar till exempel smärta 

både i vänstersidan av ryggen och magen, medan en annan av pojkarna visar smärta på 

vänstersidan av ryggen men högersidan av magen.  

Trots att resultaten i denna studie visar på att det är mer vanligt med skador i vänstersidan 

(högerhänta spelare), så menar Kovacs och Ellenbecker på annat. De menar att i ryggen så 

sker aktivering av höger Erector Spinae redan i steg 2 (release) av förberedelsefasen. (ibid., s. 

506) Denna del av muskel fortsätter sedan att öka sin aktivitet och involvering genom hela 

serverörelsen, fram till och med steg 7 (inbromsningsfasen). (ibid., s. 508) Den kontralaterala 

delen (vänstersidan) av Erector Spinae är inte alls lika aktiv, mer än vid den laterala flexionen 

under loadingfasen. (ibid. s. 508) Det är möjligt att även dessa skador beror på teknikfel som 

skulle innebära överbelastning i muskulaturen till följd av en obalanserad rörelse. Det är inte 

otänkbart att spelarna skulle ha obalanser, särskilt inte om man ser till relationen mellan den 

mängd allsidig fysträning de genomför och den tid de ägnar åt tennis, som i sin utformning är 

unilateralt. Enligt Kovacs och Ellenbecker är styrke- och uthållighetsträning de viktigaste 
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typerna av träning för att undvika obalanser i bålen. Tester visar att det är mycket vanligt med 

obalans när det kommer till extension och flexion i bålen. För att undvika dessa obalanser är 

det därför viktigt att jobba med bilateral bålrotation samt träning av extensorerna. (ibid., s. 

508) Eftersom så hög andel av spelarna i studien uttrycker problem i bålregionerna är det 

troligt att den typ och mängd styrke- och stabilitetsträning som generellt genomförs i de tre 

undersökta klubbarna inte är tillräcklig för att klara av belastningen från tennisträningen. 

Spondylosis är en allvarlig ryggskada som inte är ovanlig i samband med serven. Risken att 

denna typ av skada uppstår är under loading- och cocking-fasen då ryggen utsätts både för 

hyperextension, ipsilateral lateral flexion samt ipsilateral rotation. (ibid., s. 508)   

 

6.2 Skillnader/likheter 

6.2.1 Kön 

En ansats vid initierandet av denna studie var att undersöka könsskillnader. Tyvärr blev det 

för få deltagare i studien för att kunna fastställa eventuella skillnader i till exempel incidens 

av ryggskador. En mer omfattande studie med ett större urval skulle krävas för att kunna 

besvara den frågeställningen. Det finns dock flera anledningar till att det skulle kunna vara 

skillnader i skadeförekomst. Precis som Hjelm et al. (2015) skriver så har kvinnor och män 

olika förutsättningarna och olika kroppskonstitution.  

Det man kan se, trots det låga antalet studieobjekt, är att pojkarna procentuellt sett 

rapporterade fler antal skador än vad flickorna gjorde (även om det med endast fyra pojkar 

inte finns någon statistiskt signifikant skillnad, p = 0,25). Spekulativt, sett till att pojkar i regel 

slår hårdare server än vad flickor gör är det inte konstigt om ett antagande om att större 

belastning på kroppen därför krävs av pojkarna och med det en ökad skaderisk. Vidare är det 

möjligt att kvinnor inte har samma förmåga att aktivera bål- och ryggmuskulaturen, och 

därför är skadorna färre bland flickorna. Detta är inte ett helt otänkbart scenario sett till att 

män i regel kan generera större kraft i serven än vad kvinnor kan. (ibid. s. 57)  

En annan skillnad som resultatet pekar mot är att pojkarna trots sitt låga deltagarantal verkar 

träna mer än vad flickorna gör, detta gäller både tennisträning och fysträning. Om detta är 

något som gäller i allmänhet går inte heller att säga. Det skulle återigen krävas en studie med 

större urval för att kunna besvara.  
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6.2.3 Serveteknik 

En av de mer intressanta resultaten och skillnaderna från studien är spelarnas upplevda 

förmåga att behärska de tre olika serveteknikerna. Samtliga pojkar hävdar att de kan hantera 

de tre teknikerna, men bara hälften av flickorna anser sig kunna behärska kickserven. Denna 

notering är utan given orsak, men av egen erfarenhet från tennistränaryrket vet jag att flickor 

över lag verkar ha svårare att behärska just denna teknik. Min enda hypotes, som kan ligga till 

grund för framtida studier, härleder jag från Hjelm et al.s (2015) påståenden om olika 

förutsättningar och kroppskonstitutioner.   

Spelarna fick i den enkät som skickades ut bland annat en fråga där de ombads beskriva 

utförandet och eventuella skillnader de tre serveteknikerna emellan. Det är dock svårt att både 

besvara och tolka på grund av att serverörelsen är komplex. Det finns vissa riktlinjer för hur 

racket och boll måste förhålla sig till kroppen för att få eftertraktad effekt av de tre olika 

teknikerna. Enligt Carboch & Süss (2015, s. 95) så förekommer det viss skillnad i bolluppkast 

för att kunna utföra de tre olika serveteknikerna. Spelarna i den här studien gav svar gällande 

kickserven enligt ungefär följande: man måste slå mer ”uppåt”, man kastar mer ovanför 

huvudet, man kastar mer åt vänster. Att kastet ligger en aning mer åt vänster stämmer bra 

överens med Carboch & Süss (s. 95) påståenden. Däremot är det enbart en spelare, den 

spelare som utövar mest tennis och fysträning, som nämner att axelrotationen måste vara en 

aning större i kickserven jämfört med de andra två teknikerna, något som också presenteras 

av Carboch & Süss (s.95). De spelare som svarade att kastet ska ligga mer ovanför huvudet 

har i denna studie angett samtidigt att de löper större risk att utveckla subacromial 

inpingementskada, om de följer sitt eget råd. Detta är nämligen något som Kovacs och 

Ellenbecker (2011) tar upp som orsak i sin analysmodell. De hävdar att ligger bollkastet för 

nära huvudet så ökar risken för just denna skada. (ibid. s. 506)  

Vad gäller slice- och flackserve så anser jag, utifrån de beskrivningar de ger av utförandet, att 

de har tillräcklig kunskap om hur dessa slag ska utföras korrekt.   

Ett syfte med studien var att undersöka om det förekommer några samband eller skillnader 

gällande skador de olika serveteknikerna emellan. Tyvärr medför dels det låga 

deltagarantalet, tillsammans med det faktum att inte alla deltagare anser sig kunna utföra 

samtliga servetekniker, att detta inte kan göras på ett tillfredsställande sätt. Om man inte kan 

utföra samtliga servetyper kan en inte heller uttala sig om samma typ av smärta förekommer 
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oavsett serveteknik. Dock bör nämnas att de spelare som anser sig behärska samtliga tekniker 

svarade att inga skillnader i skadetyp förekommer mellan de tre teknikerna. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Sett till den metod som använts så skulle den kunna utvecklas på flera plan. Att göra 

enkätstudie ger en inblick i spelarnas egna upplevelser, tolkningar och beskrivningar av sin 

tennis och sina skadeproblem. För att få ett mer tillförlitligt och användbart resultat hade det 

varit mer intressant med en longitudinell observations- och intervjustudie. Då hade Kovacs 

och Ellenbeckers (2011) analysmodell kunnat användas i reellt analyssyfte. Det hade varit 

lättare att studera varje spelares teknik och troligen hade spelarnas olika skadebeskrivningar 

varit lättare att koppla samman med de olika skadeorsaker som tas upp i analysmodellen. Då 

hade det även funnits möjlighet att ställa mer öppna intervjufrågor, vid flera tillfällen till 

exempel före och efter en skada.  

Sett till urvalet så var tyvärr rekryteringen till enkätstudien alldeles för låg för att uppnå det 

som eftersträvades. På grund av den i utbildningen inbyggda tidsbegränsningen valdes ändå 

att avsluta studien, trots att den vid en annan situation hade varit öppen längre och troligtvis 

öppnats för att rekrytera spelare från flera klubbar. Förhoppningen var ändå att resultaten 

skull kunna ge någon form av svar på skadesamband mellan bristfällig teknik, kunskap och 

fysisk förmåga. Tack vara att jag själv har erfarenhet av tennistränaryrket kunde jag 

inkorporera dem och analysen vridas mot en mer kvalitativ ansats. Det skulle dock givetvis 

vara av intresse att göra om samma studie, men med ett mycket större urval, förslagsvis 

uppemot 200-300 deltagare.  

Orsaken till det låga deltagarantalet var, förutom tidsbristen även att det inte räckte med 

mailkontakt ut till de olika klubbarna. Det var först när personlig kontakt togs med spelarna 

som de svarade på enkäten. En slutsats angående en framtida undersökning är att rekrytering 

inte bör ske via internet. Istället bör forskaren personligen vara på plats och både rekrytera 

och se till att svaren fylls i direkt. Detta ger förhoppningsvis ett större urval och mer 

tillförlitliga svar.  
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6.4 Framtida Forskning 

Förutom att återskapa denna enkätstudie i större omfattning skulle det vara intressant att göra 

en följdstudie av resultaten. En följdstudie som beroende på om det är tekniken, fysiska 

kapaciteten eller något annat som är orsaken till uppkommen skada, undersöker om och hur 

skadan kan förhindras eller rehabiliteras. Detta skulle vara av intresse för såväl tränare som 

spelare i sitt arbete mot skadeprevention inom tennis.  

Något som inte tydliggörs i denna studien är de nedre extremiteternas betydelse för en korrekt 

serverörelse. Detta är något som eventuellt borde lyftas fram mer om en upprepning av 

studien görs i framtiden.  

 

7 Slutsats 

Även om studien inte blev så omfattande som önskat så kan vissa preliminära slutsatser och 

antaganden dras. Den första frågeställningen gällde vilka skador som är vanliga i samband 

med serverörelsen och där kan svaret tydligt sägas vara i den övre delen av kroppen, framför 

allt rygg och axel. Däremot kunde det inte, som svar på den andra frågeställningen, hittas 

några skillnader i skadetyp beroende på serveteknik. 

Den tredje frågeställningen gällde anledning till att skadorna i samband med serverörelsen 

uppstår. Hypotesen var att störst krafter och bristande teknik eller bristfällig fysisk kapacitet 

skulle vara den bakomliggande orsaken till skada. Det är dock inte möjligt att styrka eller 

dementera denna hypotes utifrån resultaten, trots att den styrks av Kovacs och Ellenbeckers 

analysmodell. I detta arbete försvåras analysen av att en skillnad mellan könen var att flickor 

(som generellt sett har lägre muskelstyrka) inte anser sig kunna behärska kickserven (som 

innebär störst krafter) och därför inte i samma utsträckning använder sig av den 

servetekniken.  

Som flera gånger tidigare nämnts kan detta arbete ses som en pilotstudie som kan ligga till 

grund för mer omfattande arbeten som i sin tur kan svara tydligt på frågeställningarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syfte: Ta reda på vilka som är de vanligaste skadorna inom tennis och då i samband med 

serverörelsen, samt varför dessa skador kan tänkas uppstå. Studien kommer inte enbart att 

utgå ifrån en generell serverörelse utan ämnar undersöka om det finns några speciella 

skillnader i förekomst av skada vid utförandet av de tre olika servetyperna kick-, flack-  och 

slice serve. 

 

Frågeställning:  

·       Vilka skador uppstår/är vanliga i samband med serverörelsen? 

·       Hur uppstår de vanligaste skadorna i samband med serverörelsen? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Tennis serve injuries, Tennis serve injury, shoulder pain tennis, biomechanics tennis serve, 

injury prevention tennis, lower limb tennis, back pain tennis, gender differences tennis 

 

Var har du sökt? 

Sport Discus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Samtliga sökord, förekom mycket artiklar inom 

Enbart en relevant artikel på sökordet “gender differences tennis” 

 

 

Kommentarer 



 

Förekommer en hel del medicinska termer i de olika litteraturkällorna, kontakt med en 

ortoped har därför hållits för att få förklaring om de olika termerna. Ortopeden kommer att 

användas som referens.  

 

 

  



 

Bilaga 2 

Enkät 

Tennis 

Skador som påverkar serverörelsen 

Denna enkät kommer att användas som underlag för en studie som syftar till att ta reda på 

vilka skador som är vanligt förekommande inom tennis, och då i samband med serverörelsen. 

Deltagandet är frivilligt och du svarar anonymt. Resultaten kommer att behandlas 

konfidentiellt och används enbart i studiesyfte. 

Tack för din medverkan! 

1. Spelare 

Kön  

Ålder  

Spelar med höger eller vänster hand  

2. Hur många timmar i veckan spelar du tennis? (träningar, matcher, 

spontant) 

 

3. a) Hur många timmar fysträning utövar du i veckan? (via Klubben, på 

egen hand) 

    b) Och vilken typ av fysträning? 

Antal timmar  

Typ av fysträning (t.ex. långdistanslöpning, styrketräning, fys med klubben

 

4. Vilka av följande servar kan du utföra? 

Flack 

Kick 

Slice 



 

5. Beskriv hur du gör för att slå de olika servarna, gör du t.ex. samma sak 

med bollen, armarna och överkroppen i alla tre servar? (är det en serve 

du inte kan slå, svara inte på den frågan) 

Flack  

Kick  

Slice  

6. Har du någon gång fått ont i kroppen när du servar? Var på kroppen? 

Axel, framsida 

Axel, baksida 

Handleden 

Överarmen 

Underarmen 

Nacke 

Mage, höger sida 

Mage, Vänster sida 

Rygg, Höger sida 

Rygg, Vänster sida 

Höften 

Knä, höger 

Knä, vänster 

Fot, höger 

Fot, Vänster 

Armbåge 



 

Annat, var?

 

7. På vilket sätt gör det ont? Gör det ont på olika sätt beroende på om du 

slår en slice-, kick- eller en flack serve? Beskriv hur. (t.ex. slice, bränner i 

fotleden) 

 

8. Vad gör du för att få mindre ont när du servar? (.t.ex. sjukgymnastik, 

vilat, fortsatt spela, värmer upp axeln) 

 

9. Är det bara av tennisen som du får ont? När får du annars ont på samma 

sätt? 

 

 

 

 


