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Abstract 
Background: Shoulder injuries are common in sport. In particular there is a clear relationship 

between shoulder injuries and sports that includes hand- and arm movements over the head, for 

example handball. In handball, the shoulder joints are exposed to hard physical contact as well as high 

loads during repetitive throwing which puts high demands on the structures inside and surrounding the 

shoulder joint. The prevalence of current or previous shoulder injuries is reported to be between 58 to 

75 % in studies of handball players. 

Aim: The purpose of this study was to investigate how a preventive training program aimed at risk 

factors for shoulder injuries in the shoulder joint, performed during eight weeks in the final stage of 

competitive season, affected the prevalence of overuse injuries in the shoulder joint for elite handball 

players in Sweden.  

 How is the prevalence of overuse injuries and severe overuse injuries in the shoulder joints of 

elite Swedish handball players affected by the implementation of an eight-week preventive 

training program? 

Method: The study was of a quasi-experimental design which consisted of six measurements taken 

during eight weeks. Nine elite handball teams active in the middle regions of Sweden were recruited, 

from which 110 of the 162 available players were included. Exclusions during and after the study 

period reduced the number of players. The teams were divided into an intervention (n = 48) or control 

group (n = 32) through stratified sampling, with mean age (± SD) 22.0 (3.3) and 21.9 (4.0), 

respectively. The intervention group was assigned a preventive exercise program consisting of three 

exercises with the purpose of improving riskfactors for shoulder injuries for overhead athletes. The 

control group was not assigned any intervention. The training program was evaluated by analyzing the 

prevalence of overuse and severe overuse symptoms in the shoulder measured with a modified version 

of The Oslo Sports Trauma Research Centre Overuse Injury Questionnaire. 

Results: A total of 455 overuse symptoms were reported by 42 players (53 %) of which 95 symptoms 

in 18 players (23 %) were severe. The prevalence of overuse injuries decreased in both the 

intervention and the control group from 42 % (95 % CI 28-56 %) to 25 % (95 % CI 13-37 %) and  

53 % (95 % CI 36-70 %) to 31 % (95 % CI 15-47 %), respectively. The prevalence of severe overuse 

injuries decreased in both the intervention and the control group from 15 % (95 % CI 5-25 %) to  

6 % (95 % CI -1-13 %) and 19 % (95 % CI 5-32 %) to 13 % (95 % CI 1-24 %), respectively. There 

was no significant difference between the groups regarding prevalence after the intervention of eight 

weeks. Severity score consistently decreased with a significant difference over time (p = 0.001) for 

both groups, with a slightly greater improvement in the control group. There was a tendency towarda 

difference between the groups (p = 0.064) regarding the severity score. 

Conclusions: The results of this study show that the prevalence of severe overuse injuries in the 

shoulder joint of elite handball players in Sweden might be reduced to some extent by performing a 

preventive exercise program two or more times per week for eight weeks. The prevalence of severe 

symptoms of overload injury decreased to a slightly lower value for the intervention group.  

The difference of prevalence of overuse injuries within the intervention group, stratified by the number 

of executed preventive exercise programs (<2 and ≥2), was significant (p = 0.044). Severity score 

decreased in both groups during the study. However, there was a tendency to a significant difference 

between the groups (p = 0.064), where the control group improved slightly more in spite of a higher 

value when measured at week 8. Shoulder injury and dysfunctions of overhead athletes can be caused 

by various factors, which means that the riskfactors for each of these conditions may vary. It is 

therefore important to highlight that the effects of a training program may be different at the individual 

level compared with the results at group level. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Axelskador är vanligt förekommande inom idrott. Det finns ett tydligt samband mellan 

axelskador och idrotter som innefattar hand- och armrörelser ovanför huvudhöjd, som till exempel 

handboll. Axellederna utsätts för såväl hård fysisk kontakt som hög belastning vid repetitiva 

kaströrelser vilket ställer stora krav på axelledens strukturer. Prevalensen av aktuell eller tidigare 

axelskada rapporteras vara mellan 58 till 75 % hos spelarna.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ett preventivt träningsprogram riktat mot riskfaktorer 

för skada i axelleden, utfört under åtta veckor i slutskedet av tävlingssäsong, påverkade prevalensen av 

överbelastningsskador i axelleden hos elithandbollsspelare i Sverige. 

 Hur påverkas prevalensen av överbelastningskador och av allvarliga överbelastningsskador i 

axelleden under åtta veckor med samtidigt genomförande av ett preventivt träningsprogram 

för axelleden på elithandbollsspelare i Sverige? 

Metod: Studien var av kvasi-experimentell design vilken bestod av sex mättillfällen under åtta veckor. 

Nio elithandbollslag aktiva i Mellansverige rekryterades, varav 110 av 162 tillgängliga spelare 

inkluderades vid studiestart. Exkludering under och efter studieperioden gjorde att analysen utfördes 

på ett färre antal spelare. Lagen delades in i interventions- (n = 48) eller kontrollgrupp (n = 32) genom 

stratifierat urval, medelålder (± SD) 22.0 (3.3) respektive 21.9 (4.0). Interventionsgruppen tilldelades 

ett preventivt träningsprogram bestående av tre övningar i syfte att förbättra riskfaktorer för axelskador 

hos ”overhead athletes”. Kontrollgruppen tilldelades ingen intervention. Träningsprogrammet 

utvärderades genom att analysera prevalensen av överbelastningsskada och allvarlig 

överbelastningsskada i axelleden mätt med en modifierad version av The Oslo Sports Trauma 

Research Centre Overuse Injury Questionnaire. 

Resultat: Totalt 455 överbelastningssymtom rapporterades hos 42 spelare (53 %) varav 95 symtom 

var allvarliga hos 18 spelare (23 %). Prevalensen av överbelastningsskada minskade för både 

interventions- och kontrollgruppen från 42 % (95 % CI 28-56 %) till 25 % (95 % CI 13-37 %) 

respektive 53 % (95 % CI 36-70 %) till 31 % (95 % CI 15-47 %). Prevalensen av allvarliga 

överbelastningsskador minskade för både interventions- och kontrollgruppen från 15 %  

(95 % CI 5-25 %) till 6 % (95 % CI -1-13 %) respektive 19 % (95 % CI 5-32 %) till 13 %  

(95 % CI 1-24 %). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande prevalensen efter 

åtta veckors intervention. Allvarlighetspoängen minskade genomgående med en signifikant skillnad  

(p = 0.001) över tid för båda grupperna där kontrollgruppen förbättrades något mer. Det fanns en 

tendens till skillnad mellan grupperna (p = 0.064) gällande allvarlighetspoäng.  

Slutsats: Resultaten av denna studie visar på att prevalensen av allvarlig överbelastningsskada i 

axelleden hos elithandbollsspelare i Sverige möjligtvis kan reduceras till viss del genom utförande av 

ett preventivt träningsprogram två eller fler gånger per vecka under åtta veckor. Prevalensen av 

allvarliga symtom för överbelastningsskada minskade till ett något lägre värde för 

interventionsgruppen. Skillnaden för prevalens av överbelastningsskada inom interventionsgruppen, 

undergrupperade på antal utförda förebyggande träningspass, var signifikant (p = 0.044). 

Allvarlighetspoängen minskade i båda grupperna under studien. Det fanns en tendens till signifikant 

skillnad mellan grupperna (p = 0,.064), där kontrollgruppen förbättrades något mer trots ett högre 

värde vid mätning vecka 8. Axelskada och dysfunktioner hos ”overhead athletes” kan orsakas av olika 

faktorer vilket innebär att även riskfaktorerna bakom var och en av dessa tillstånd kan variera. Det är 

därför viktigt att upplysa om att träningsprogrammets påverkan på individnivå kan se annorlunda ut 

jämfört med resultatet på gruppnivå i den större populationen. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Axelskador och besvär är vanligt förekommande inom idrott. Det finns ett tydligt samband 

mellan axelskador och idrotter som innefattar hand- och armrörelser ovanför huvudhöjd. 

Idrottarna benämns fortsatt som ”overhead athletes” i denna uppsats. (Gohlke et al., 1993; 

Leggin et al., 2012; Myklebust et al., 2013; Thomeé et al., 2011) 

 Handboll är en sådan kastidrott, vilken utövas av ca 110 000 personer i Sverige  

(Svenska Handbollsförbundet, 2014). Idrotten medför hög belastning på hela kroppen under 

såväl match som träning med många moment som ställer stora krav på axelleden så som 

repetitiva kaströrelser. Dessutom inbegriper idrotten hård fysisk kroppskontakt, ofta direkt 

riktat mot överkroppen med hand och/eller arm som vanligaste angreppspunkt. 

 

1.2. Prevalens av axelskador inom handboll 

Som ovan nämnt kan handbollsspelare drabbas av olika typer av axelskada vilka kan orsakas 

av direkta trauman, överbelastning, degenerativa förändringar eller anatomiska felställningar. 

En svensk studie som bland annat undersökte skadeprevalens i herrarnas Elitserie visade att 

37 % (n = 84) hade aktuella besvär och att 32 % (n = 74) haft tidigare besvär som inte var 

aktuella. (Wedberg & Wernersson, 2013) Med prevalens menas den procent av idrottare med 

besvär vid en given tidpunkt det vill säga vid mättillfället. Samma formulär användes för att 

undersöka damhandbollsspelare i Norge där visades att 36 % (n = 65) hade aktuella besvär 

och 22 % (n = 40) haft tidigare besvär. (Myklebust et al., 2013) En annan norsk studie 

beräknade den genomsnittliga skadeprevalensen av överbelastningsskador till  

28 % hos herrhandbollsspelare, sett under en hel säsong. Studien rapporterade också att 75 % 

av spelarna hade en historik av axelsmärta associerad med handboll. (Clarsen et al., 2014a)  

En liknande studie fann att 40 % av handbollsspelare hade drabbats av axelbesvär någon gång 

de senaste sex månaderna (Gohlke et al., 1993). Tidigare forskning kring axelskador av 

överbelastningstyp i Norge visade att 22 % (n = 55) drabbades av en överbelastningsskada 

från axeln under en period på 13 veckor. Studien visade också att 6 % hade så allvarliga 

besvär att de tvingades till måttliga/stora förändringar av träningsvolym, prestationsnivå eller 

totalt avbrott från träning och/eller tävling. (Clarsen et al., 2014b) Sammanfattningsvis tyder 

befintlig forskning på att axelskador är vanligt förekommande hos handbollsspelare, mellan 

58-75 % av de undersökta spelarna i studierna uppgav aktuella och/eller tidigare besvär. 

Befintlig forskning består främst av studier som undersöker den generella förekomsten av 
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axelskador och inte förekomsten för axelskador av överbelastningstyp hos handbollsspelare.  

(Myklebust et al., 2013)  

 

1.3. Axelledens anatomi 

Axelleden är en komplex kroppsdel rent biomekaniskt eftersom att flera leder är länkade till 

varandra. Axelleden och skuldrans huvudsakliga funktion är att bidra till att händerna kan 

användas optimalt. Det är viktigt att alla leder är besvärsfria för ett normalt rörelsemönster 

och upprätthålla bra funktion. Axelledens komplexa anatomi består av följande leder: 

glenohumeralleden (GH-leden), sternoclavikularleden (SC-leden) och acromioclavikularleden 

(AC-leden) som alla är anatomiska leder samt scapulathorakalleden (ST-leden) som är en 

funktionell led. Skuldergördeln benämns vid sammanhang av axelledens anatomi vilket 

beskrivs som en länkad kedja mellan scapula, clavicula och sternum.  

(Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; Levangie et al., 2011) 

 

1.3.1. Glenohumeralleden 

GH-leden är en äkta synovialled, vilken består av ledhuvudet caput humeri på humerus och 

ledpannan cavitas gleniodale på scapula som tillsammans skapar en kulled. Ledpannan är 

förhållandevis liten till ledhuvudet och täcker enbart en liten del av caput humeri vilken 

förstoras av labrum glenoidale, en ledläpp omsluter ledhuvudet något mer. GH-leden har en 

tunn ledkapsel men förstärks anteriort av ligamenta glenohumeralia och superiort av 

ligamenta coracohumerale. Genom ledens konstruktion ges goda förutsättningar för rörelse, 

det är här den största delen av axelledernas totala rörelseuttag sker. Ledens stabilitet skapas 

främst av muskelgruppen rotatorkuffen som har till uppgift att bland annat centrera 

ledhuvudet i ledpannan. Rotatorkuffen är en funktionell stabiliserande enhet som består av 

fyra muskler med sitt ursprung på scapula och infästning på caput humeri: m. subscapularis, 

m. infraspinatus, m. supraspinatus och m. teres minor.  

(Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; Feneis et al., 2006; Levangie et al., 2011;  

Thomeé et al., 2011) 

  

1.3.2. Acromioclavikularleden 

AC-leden är en glidled, vilken består av acromions mediala ledyta och den laterala änden på 

clavicula. Kongruensen förbättras genom en intraartikulär disk vilken även skyddar ledytorna. 

Ledens stabilitet utgörs både av passiva strukturer såsom ledkapsel och ligament samt 
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dynamiska komponenter i form av muskler. (Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000;  

Hayes et al., 2002; Levangie et al., 2011)  

 

1.3.3. Sternoclavicularleden 

SC-leden är en delad glidled, vilken består av mediala änden på clavicula, sternum och  

costae I. Kongruensen förbättras även här genom en intraartikulär disk vilken också skyddar 

ledytorna. Ledens stabilitet skapas nästan enbart av passiva strukturer i form av ligament. Det 

är den mest belastningståliga leden i skuldergördeln. (Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; 

Levangie et al., 2011) 

  

1.3.4. Scapulathorakalleden 

ST-leden är en funktionell led, vilken motsvarar rörelsen av scapula på thorax. Leden bildar 

en sluten rörelsekedja tillsammans med AC- och SC-leden. Scapulas rörelse på thorax 

påverkar i hög grad resterande ledernas möjlighet till rörelse vilket skapas genom en god 

funktion hos scapulas stabiliserande muskulatur. (Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; 

Levangie et al., 2011). 

 

Axelskador 

1.4. Akut skada 

Med akut skada menas en skada till följd av en plötslig händelse till exempel fall, stukning, 

sträckning eller direkt våld. Det finns flera typer av akuta skador som kan drabba axel och 

skuldra. De vanligaste skadorna drabbar främst GH-leden, clavikula och dess leder och/eller 

omkringliggande muskulatur. (Clarsen et al., 2013; Thomeé et al., 2011) 

   Akut axelledsluxation är en vanlig skada vilken drabbar ca 2 % av befolkningen. 

Incidensen är mycket högre i kontaktidrotter och idrotter som innefattar kast över huvudhöjd 

som till exempel handboll. Luxation sker framåt i 95 % av fallen, vilket oftast sker vid fall på 

utsträckt arm alternativt vid en rörelse av utåt-/bakåtrotation av armen. I över 90 % av de som 

drabbas av en främre luxation har en Bankartskada skett, det innebär att en del av ledkapseln 

slits av från sitt fäste på främre kanten av ledhålan. Om skadan på ledkapseln inte läker är det 

en stor risk för återkommande instabilitetsbesvär. Upprepade luxationer hos 15- och  

20-åringar är ca 70 % respektive ca 40-50 %. Subluxation av axelleden innebär en delvis 

urledsvridning vilket också är vanligt. (Martetschläger & Imhoff, 2014; Thomeé et al., 2011) 
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 Acromioclavikularledsluxation (AC-ledsluxation) och subluxation är andra 

vanliga axelskador, omkring 9 % av alla axelskador drabbar just AC-leden  

(Chillemi et al., 2013). Skadorna representerar upp till 41-50 % av axelskador inom vissa 

sporter. De vanligaste idrotterna för skadorna är kontaktidrotter som till exempel ishockey, 

amerikansk fotboll, rugby och brottning men är även vanligt inom fotboll och skidsport. 

Skadorna förekommer inte alls lika frekvent i handboll. (Agel et al., 2007;  

Kaplan et al., 2005; Pallis et al., 2012; Warth et al., 2013)  

 Rotatorkuffrupturer är en skada som kan ske till följd av trauman som till 

exempel fall på rak arm eller direkt på axeln. Rupturer vid fall är inte vanligt för idrottare utan 

snarare för medelålders män och kvinnor. (Thomeé et al., 2011) 

 

1.5. Överbelastningsskada 

Överbelastningsskada definieras som en följd av en gradvis ackumulerad vävnadsskada till 

skillnad från en direkt energiöverföring som är fallet med akuta skador. Detta får till följd att 

symtomen oftast ökar gradvis och därför gör det svårt att avgöra tidpunkten som skadan 

initialt uppstod. (Clarsen et al., 2014a; Ekman et al., 2013; Fuller et al., 2006) Det är vanligt 

att idrottsaktiva, speciellt på elitnivå, fortsätter med sitt idrottsutövande trots symtom på 

överbelastningsskada (Bahr, 2009). 

 Smärta är ett symtom för akut överbelastningsskada vilket kan orsakas av 

förändringar och/eller brister i yttre faktorer till exempel nyligen ändrade träningsmetoder, 

ökad träningsbelastning, eller felaktig/förändrad kastteknik som utsätter axelleden för hög 

belastning. Det är oftast m. supraspinatus och/eller m. biceps brachiis långa sena som blir 

överbelastad. Den idrottsaktiva beskriver symtomen som en smärta på axelns framsida och 

kring övre delar av överarmen, en smärta som är  mest påtaglig i början av aktivitet för att 

sedan minska, men allt som oftast försämras smärtan efter att aktiviteten avslutats.  

(Thomeé et al., 2011) Överbelastningssmärta inom handboll är vanligt. Enligt en tysk studie 

gjord på 186 elit- och subelitspelare rapporterades överbelastningssmärta, någonstans i 

kroppen, hos 66 % (n = 123) av spelarna. Etthundraåttiotre symtom rapporterade varav 35 av 

dessa kom från axel/skuldra. (Seil et al., 1998) Överbelastningssmärta kan som tidigare nämnt 

bero på flera olika orsaker och kan därefter delas in i tre underkategorier: impingement, 

rotatorkuffruptur och instabilitetsbesvär (Thomeé et al., 2011).   
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1.5.1. Impingement 

Impingementsyndrom, även kallat inklämningssyndrom, är ett samlingsnamn för 

smärttillstånd i axelleden ofta orsakat av ett begränsat utrymme mellan acromion och caput 

humeri. Syndromet kan delas upp i primär och sekundär impingement. Primär impingement 

beror ofta på en förtjockad, försvagad eller skadad supraspinatussena vilket kan uppkomma på 

grund av upprepad överbelastning vid till exempel upprepade abduktionsrörelser av armen 

och/eller repetitiva kaströrelser ovanför huvudhöjd. Vid skada sker en partiell ruptur av senan 

vilket skapar en inflammation i området som även kan påverka den subacromiella bursan 

genom ökat tryck. Om ärrvävnad bildas kring bursan, vilket kan ske, så skapas ett irreversibelt 

minskat utrymme. Inklämningen kan även bero på rent anatomiska skillnader av acromion. 

Sekundär impingement beskrivs som en följd av instabilitet på grund av en obalans mellan 

passiva och aktiva stabiliserande strukturer. Symtom för både primär och sekundär 

inklämningssyndrom är smärta vid abduktion eller flexion av överarmen, vilka i regel ökar 

vid samtidig inåtrotation i axelleden. (Thomeé et al., 2011)  

 

1.5.2. Rotatorkuffruptur 

Ruptur av rotatorkuffen sker ibland som en följd av impingement. Det är vanligt att skadan 

gradvis förvärras genom att det först förekommer en partiell ruptur på 

supraspinatussenan/muskeln för sedan skadas helt, det vill säga en total ruptur. Denna skada 

förekommer hos idrottare som utsätter axeln för upprepad överbelastning genom träning 

ovanför huvudhöjd. Som tidigare nämnt kan rupturer även ske vid akuta trauman, vilket inte 

är det vanligaste för en idrottare. (Thomeé et al., 2011)  

 

1.5.3. Instabilitetsbesvär 

Axelinstabilitet är den vanligaste orsaken till axelbesvär jämte smärttillstånd. Individen 

upplever en instabilitetskänsla, en ökad laxitet i GH-leden som kan ge efterföljande skador 

som till exempel luxation. Instabilitet kan delas in i tre underkategorier: luxation, subluxation 

och laxitet. Instabiliteten kan vara medfödd, uppstå genom våld eller ha uppstått genom 

successiv uttöjning, en naturlig mjukdelsadaption, på grund av repetitiva kaströrelser. 

Instabiliteten utvecklas genom upprepade småskador, till följd av uttröttning av den 

stabiliserande muskulaturen, vilket leder till att ledkapseln förstoras. Den ökade ledlaxiteten 

kan då vara riktad åt flera håll, så kallad multidirektionell instabilitet. Som följd av en 

försämrad passiv ledstabilitet kan de aktiva komponenterna, rotatorkuffmuskulaturen, 
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överbelastas. En obalans mellan passiva och aktiva stabiliserande strukturer anses vara 

orsaken till sekundär impingement. Instabilitet i flera riktningar är möjligt, det vanligaste är i 

riktningen framåt. (Leggin et al., 2012; Thomeé et al., 2011) En multidirektionell instabilitet i 

kombination med svag muskulatur i rotatorkuffen ger individen större risk att drabbas av 

axelskada. (Clarsen et al., 2014a; Edouard et al., 2013) Bland kvinnliga elithandbollsspelare i 

norska Postenligan visade det sig att 29 % av spelarna har instabila axlar, testat med 

apprehension sign och relocation test. (Myklebust et al., 2013) 

 

1.6. Riskfaktorer för axelskador 

Riskfaktorer för axelskada kan vara både interna och/eller externa faktorer. Interna 

riskfaktorer kan bero på till exempel anatomiska, funktionella eller degenerativa orsaker. 

Anatomiska orsaker kan till exempel vara acromions form eller förstorad ledkapsel. 

Funktionella orsaker kan vara svaghet, nedsatt tajming eller stramhet i stabiliserande 

muskulatur som till exempel rotatorkuffmuskulaturen, m. trapezius eller m. serratus anterior. 

Degenerativa orsaker kan vara normala processer vid åldrande som till exempel atrofi av 

muskulatur. Externa riskfaktorer kan vara till exempel att träningsutrustning tillämpas 

felaktigt eller belastningen i och med utförandet av en idrott. (Thomeé et al., 2011)  

 Tidigare forskning visar att nedsatt GH-rotation i förhållande till den icke-

dominanta armen, muskulär svaghet i axelledens utåtrotation (UR) och skapulär dyskinesi är 

riskfaktorer för axelskador i kastidrotter (Clarsen et al., 2014a; Wilk et al., 2011). 

 

1.6.1. Glenohumeral rörelseomfång och axelskada 

En reducering av inåtrotation (IR) och en ökning av UR, såkallad ”glenohumeral internal 

rotation deficit”, har påvisats hos icke-skadade ”overhead athletes” dominanta axel i ett flertal 

olika idrotter. Detta anses bero på en naturlig mjukdels- och/eller skelettadaption i och kring 

leden på grund av repetitivt kastande. Det ska sägas att det råder delade meningar om 

huruvida denna adaption är skadeskyddande eller inte. (Almeida et al., 2013;  

Burkhart et al., 2003; Downar & Sauers, 2005; Ellenbecker et al., 2002;  

Myklebust et al., 2013; Reeser et al., 2010; Wilk et al., 2011) Forskningen har även påvisat en 

koexisterande ”posterior shoulder tightness” med ”glenohumeral internal rotation deficit” hos 

”overhead athletes” vilket man tror dels bero på uppgiftsspecifik mjukdelsadaption men  
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även till följd av repetitiva mikrotrauman på den posteriora delen av ledkapseln  

(Salamh et al., 2015). Senare forskning har visat att stora skillnader i IR och det totala 

rörelseomfånget, range of motion (ROM), mellan dominant och icke-dominant axel är 

relaterat till axelskador (Almeida et al., 2013; Wilk et al., 2011). Forskning på 

basebollspelare, atleter med liknande belastning på axelleden som handbollsspelare, visade att 

en diskrepans på 5° total ROM i den dominanta axeln jämfört med den icke-dominanta gav 

2,5 gånger högre risk att drabbas av axelskada (Wilk et al., 2011). En studie på 

herrhandbollsspelare i norska Postenligan markerade ut nedsatt IR som en riskfaktor för 

axelskada. (Clarsen et al., 2014a) 

 

1.6.2. Rotatorkuffstyrka och axelskada 

En studie på kvinnliga handbollsspelare har visat att spelare med låg ratio av koncentrisk  

UR-styrka/IR-styrka och hög ratio av excentrisk IR-styrka/koncentrisk UR-styrka har en ökad 

skaderisk. (Edouard et al., 2013) En annan studie visar ett liknande samband med ökad 

skaderisk vid nedsatt styrka i axelledens utåtrotatorer (Clarsen et al., 2014a). Basebollkastare 

med instabilitet uppvisar minskad aktivitet uppmätt med elektromyografi i m. subscapularis 

och m. serratus anterior jämfört med kastare utan instabilitet (Glousman et al., 1988).  

En muskulär obalans, i detta fall en försämrad funktionell kvot mellan den koncentriska 

inåtrotationen och excentriska utåtrotation har visats hos kvinnliga handbollspelare och junior 

tennispelares dominanta arm (Andrade et al., 2010, 2013; Saccol et al., 2010). Vid jämförelse 

mellan kastare och icke-kastare sågs en minskad funktionell kvot i den dominanta armen hos 

kastaren medan icke-kastaren uppvisade liksidiga värden (Noffal, 2003). En kohortstudie på 

baseboll pitchers visade att en lägre ratio isometrisk UR- till IR-styrka var associerad med 

axelskada (Byram et al., 2010). 

 

1.6.3. Skapulär dyskinesi och axelskada 

Skapulär dyskinesi är vanligt förekommande hos personer med axelsmärta och variationer av 

patologi som till exempel impingement, rotatorkuffrupturer, ledkapsel rupturer och instabilitet 

(Kibler et al., 2013). Det har också visats vanligt förekommande bland ”overhead athletes” 

både hos idrottare med axelsmärta och hos de som är symtomfria (Myers et al., 2005;  

Oyama et al., 2008). Evidensen för skapulär dyskinesi som en riskfaktor för axelsmärta  

och -skada är trots detta bristfällig menar forskningen (Myers et al., 2013; Kibler et al., 2009; 

Struyf et al., 2013). Vid instabilitet i axelleden får individen en minskad aktivering av  
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m. serratus anterior vid rörelse (Glousman et al., 1988). Liknande förändringar har påvisats 

hos individer med impingementsmärta, med en samtidig minskad aktivitet i nedre trapezius 

men en ökad aktivitet i övre trapezius. Musklerna arbetar som kraftpar för axel/skuldra vilket 

får till följd att rekrytering och timing förändras vid rörelse. (Cools et al., 2003)   

 

1.7. Behandling och rehabilitering av axelskada 

När elitidrottare skadar sig är målet oftast att få tillbaka den tidigare funktionen och kunna 

återuppta sin idrottsaktivitet. Mer än ofta med den yttre pressen från tränare, sponsorer och 

förening att rehabilitera sig till ett speldugligt skick så snabbt som möjligt. Hur denna 

rehabilitering bör ske och hur den kan effektiviseras för snabb återgång är något forskning 

och kliniker tillbringar mycket tid och resurser på.  

Behandlingen av olika typer av axelskada anpassas efter bland annat orsak och 

symtom. Faktorer som påverkar huruvida rehabiliteringen anpassas är vilken typ av skada, 

allvarlighetsgrad av skadan, önskad framtida funktion, hur länge idrottaren har varit skadad 

m.m. Beroende på skada, bedömare och behandlare så skiljer sig valet av konservativ 

behandling eller operation. (Thomeé et al., 2011) 

 Evidensen talar för kirurgisk behandling framför konservativ behandling för 

aktiva unga vuxna som råkat ut för en första gångs axelledsluxation, det bör tilläggas att 

evidensen i frågan är svag. Det finns ingen evidens som motsäger att konservativ behandling 

ska vara förstahandsvalet för övriga patientkategorier. (Handoll et al., 2004) Kirurgisk 

behandling kan ske enligt två grundläggande operationsmetoder: artroskopiskt ingrepp eller 

öppen kirurgi. Det finns i nuläget ingen evidens som stödjer att den ena metoden har bättre 

resultat än den andra (Pulavarti et al., 2009).  

 Behandlingsmetoder som är konservativa för axelskador syftar i allmänhet till 

att kontrollera inflammation, öka rörlighet i omkringliggande mjukdelar, återfå och bygga upp 

en god muskelbalans, öka den proprioceptiva förmågan och neuromuskulär kontroll. 

Målbilden är allt som oftast, vad gäller idrottare, att lyckas få tillbaka idrottaren till den 

idrottsspecifika aktiviteten. (Wilk et al., 2002) Fokuserad träning av rotatorkuffmuskulaturen 

vid instabilitet av axelleden är sedan länge en accepterad behandlingsmetod  

(Burkhead & Rockwood, 1992; Hayes et al., 2002). En review-studie har granskat forskning 

som undersökt träning som behandling vid ett tillstånd av multidirektionell instabilitet i 

axelleden. Resultaten i de granskade studierna visade sig vara tvetydiga och har svag evidens. 

(Warby et al., 2014)  
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 Smärtsymtom har visats minska vid tejpning av caput humeri och scapula. 

Dessutom har tejpning av scapula visat sig ha förbättring gällande smärtfri aktiv ROM direkt 

efter applicering på personer med smärta (Thelen, 2008). 

 Rehabilitering bestående av traditionella plus excentriska övningar för 

rotatorkuffmuskulaturen på personer med ensidig impingement i axelleden har visats förbättra 

smärttillståndet genom daglig intervention under tolv veckor (Maenhout et al., 2013).  

En liknande randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) utvärderade fyra övningar som 

syftade till att öka rörligheten och styrkan (flexion- och extensionsrörlighet samt styrkan i 

inåt- och utåtrotation) i axelleden som var drabbad. Övningarna utfördes två gånger i veckan 

under sex veckor. Den subjektivt skattade smärtan under rörelse minskade från VAS 7,5 till 

5,2 (på en visuell analog skala 0-10) och under vila från VAS 4,2 till 2,4. (Souza et al., 2009) 

 Smärta räknas som ett av symtomen för överbelastningsskada enligt 

mätinstrumentet, TOSTRCOIQ, som används i denna studie (Clarsen et al., 2013;  

Ekman et al., 2013). Femton (14 %) av totalt 108 spelare uppgav endast mild smärta utan 

någon större påverkan på deltagande eller prestation under idrottsaktivitet i den norska 

Postenligan för herrar (Clarsen et al., 2014a). I norska Postenligan för damer rapporterades 

den subjektiva smärtan till VAS 56 ± 16 (VAS 0-100), vilket motsvarar VAS 5,6 på en 0-10 

skala, för de spelare med aktuell smärta (Myklebust et al., 2013). Samma skattning gjordes i 

svenska Elitserien för herrar, spelarna rapporterade VAS 47 ± 20 på samma skala  

(Wedberg & Wernersson, 2013). Smärtsymtom ter sig vara vanligt i en handbollspopulation. 

 

1.8. Prevention av axelskada 

Prevention innebär att förebygga ett specifikt tillstånd, i denna studie är det specifika 

tillståndet en överbelastningsskada i axelleden. Primär prevention innebär en åtgärd riktat mot 

riskfaktorer för att förhindra uppkomsten av ett tillstånd. Sekundär prevention innebär en 

åtgärd för att tidigt identifiera och behandla ett tillstånd. Tertiär prevention riktar sig mot 

bestående tillstånd för att minska progression och maximera funktion. Effekten av en 

prevention kan mätas inom olika områden såsom, ekonomiska vinningar, hälsa, funktion, 

social nytta med mera (Haddix et al., 2003). Prevention mot överbelastningsskada ur ett 

idrottsvetenskapligt perspektiv handlar främst om att maximera prestation och funktion i 

idrottsutövandet. Genom primär prevention kan idrottaren förhindra att tillståndet uppkommer 

vilket är en stor fördel eftersom skada i regel betyder minskat deltagande och försämrad 

prestationsförmåga framförallt under skadeperioden. Detta bör vara av intresse för såväl 
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individen som arbetsgivaren, föreningen, sponsorerna och samhället. 

 Forskningen har visat att överbelastningsskada i axelleden kan bero på olika 

riskfaktorer eller orsaker varför åtgärderna behöver riktas mot flertalet faktorer. Preventionen 

kan till exempel vara att töja stram muskulatur, förändra en felaktig kastteknik, stärka svag 

muskulatur och/eller minska belastningen generellt, faktorer vilka enskilt kan och bör 

angripas utefter olika behandlingsmetoder.  

 Tidigare forskning har visat att det är viktigt att den preventiva träningen är 

anpassad utefter individens behov och utgår från klinisk undersökning med hjälp av till 

exempel isokinetiska tester (Tonin et al., 2013).  

 Vid jämförelse mellan ”overhead athletes” (inom olika idrotter) med axelskador, 

instabilitetsbesvär, och utan skada sågs en nedsatt prestation i en rad bålstabilitetstest med 

syfte att utmana bålmuskulaturen. Det skulle alltså tänkas vara viktigt att träna 

bålmuskulaturen för att behandla och/eller minska risken för axelskador. (Radwan et al., 

2014)  

 Tejpning av scapula och caput humeri i samband med kast över huvudhöjd har 

visats kunna påverka axelledens ROM. ROM minskade hos idrottare med tidigare axelskada 

och ökade hos idrottare som ej rapporterat tidigare skada (Genevois et al., 2014;  

McConnell et al., 2011). Tejpning bör teoretiskt kunna användas vid behov för att förändra 

ROM om den anses vara en riskfaktor hos idrottaren.  

 I USA har flera organisationer inom baseboll redovisat olika rekommendationer 

i syfte att begränsa belastningen hos unga kastare. Rekommendationerna innehåller en gräns 

för maximalt antal kast som unga kastare får utföra per träningspass, dag, vecka och säsong 

samt hur mycket vila som krävs mellan kastande.  

(Zaremski & Krabak, 2012)  

 Forskning vilka utvärderar förebyggande träning mot axelskador för ”overhead 

athletes” är få. En studie har visat goda resultat av träningen genom att förbättra den 

excentriska muskelstyrkan för axelledens utåtrotatorer och den funktionella kvoten 

(Niederbracht et al., 2008). ”Redo för handboll – optimera din uppvärmning” som enligt 

författarna är baserad på befintlig forskning redovisar ett flertal övningar som 

handbollsspelaren kan använda sig av för att minska risken för skador. Riktlinjerna riktar sig 

främst till barn och ungdomar (Hallqvist et al., 2014).  

 Enligt en studie på herrelitspelare inom handboll i Sverige tränar totalt sett 62 % 

av spelarna någon form av övning som stärker utåtrotatorerna i axelleden. Andelen spelare 

som utför liknande typer av övningen skiljer sig åt mellan de spelare med aktuell eller tidigare 
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smärta mot de som inte är drabbade, andelarna är 72 % respektive 39 %.  

(Wedberg & Wernersson, 2013) Vilket tyder på att riktad träning mot specifika kroppsdelar 

främst sker först då skadan redan uppstått och påverkar idrottsutövandet. Av egen erfarenhet 

som aktiv inom idrotten handboll och som verksam fysioterapeut verkar detta vara dagens 

verklighet. Övningar som stärker utåtrotatorer i axelleden är den vanligaste av förebyggande 

träningsövningar, vilket enbart är riktat mot en riskfaktor det vill säga att stärka axelledens 

utåtrotatorer. Om 72 % genomför förebyggande träning riktat mot en riskfaktor, hur många 

utför då flera övningar där samtliga riskfaktorer förebyggs? I den frågan tror jag att 

grundproblemet är att elitidrottaren inte hinner med den förebyggande träningen i ett redan 

fullspäckat träningsschema 

  

1.9. Prevention av andra skador inom idrott 

Det finns ingen tidigare forskning, i forskarens vetskap, som utvärderar ett preventivt 

träningsprogram riktat mot axelskada med hjälp av ett mätinstrument som mäter prevalens av 

skada. Däremot finns annan forskning på andra kroppsdelar och/eller typer av skador som 

mäter incidens av sådan skada.  

 En RCT-studie som undersökte den preventiva effekten av övningen ”Nordic 

Hamstrings” på hamstringsskador hos amatörfotbollsspelare visade att incidensen av 

hamstringsskada minskade under och efter en interventionsperiod på 13 veckor. ”Nordic 

hamstrings” är en excentrisk styrkeövning av hamstringsmuskulaturen, genom att fokusera 

träningen på det excentriska momentet i rörelsen kan belastning vara högre. Övningen 

utfördes vid totalt 25 tillfällen under 13 veckor med ett succesivt ökande repetitionsantal från 

2 x 5 repetitioner till 3 x 8-10 repetitioner. Resultatet i studien visade att skadeincidensen 

mellan grupperna förändrades med en signifikant skillnad, där interventionsgruppen hade en 

incidens på 0,25 (95 % CI 0,19–0,35) och kontrollgruppen på 0,80 (95 % CI 0,61–1,15) 

skador per 1000 träningstimmar. (Horst et al., 2015)  

 En systematisk review som undersökte effekten av preventiva träningsprogram 

riktat mot knäskador, i detta fall korsbandsskador, hos kvinnliga atleter i olika sporter 

redovisar olika bra resultat av preventionsprogrammen. De undersökta studierna hade valt att 

observera mellan 42 till 2479 spelare, och bestod av varierande interventionsperioder på 

mellan 6 veckor till 9 månader. (Michaelidis & Koumantakis, 2014)  

 Sammantaget finns forskning som undersökt preventiva träningsprogram riktade 

mot andra typer av idrottsskador och även flertalet olika rehabiliteringsprogram vid 
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skadetillstånd i axelleden hos framförallt icke-idrottare. Den forskning som utvärderar 

specifika träningsprogram riktat mot axlar är främst inriktad mot individer med befintliga 

symtom av axelskada vilka då undersöker en rehabiliterande behandling.  

(Genevois et al., 2014; Maenhout et al., 2013; Osterås et al., 2014)  

Som ovan nämnts visar tidigare forskning på riskfaktorer för axelskador inom kastidrotter likt 

handboll. Den troliga slutsatsen, vilket benämns i studiernas konklusioner, är att prevention 

riktat mot dessa riskfaktorer bör minska risken för skada. Det finns en kunskapslucka i och 

med att det saknas forskning vilka undersöker hur ett tillstånd som överbelastningsskada i 

axelleden kan förebyggas genom preventiva åtgärder hos elitseniorspelare.  

 

1.10. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett preventivt träningsprogram påverkar prevalensen 

av överbelastningsskador i axelleden hos elithandbollsspelare i Sverige. Hypotesen är att ett 

kort träningsprogram riktat mot riskfaktorer för skada i axelleden utfört under åtta veckor i 

slutskedet av tävlingssäsong kan minska prevalensen. 

 

1.11. Frågeställningar 

 Hur påverkas prevalensen av överbelastningsskador och allvarliga 

överbelastningsskador i axelleden under åtta veckor med samtidigt genomförande av 

ett preventivt träningsprogram för axelleden på elithandbollsspelare i Sverige? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Studien följer kvasi-experimentell design där spelare i nio handbollslag undersöktes. 

Designen var lämplig för att undersöka effekten av en intervention på gruppnivå. Alla spelare 

inom ett lag placerades genom stratifierat urval i antingen interventions- eller kontrollgrupp. 

Tillsammans med lagets tränare valdes vilken typ av deltagande och placering i grupp som 

var mest lämpad för gruppen. För att kunna jämföra lagens tränings- och tävlingsupplägg 

generellt och under studieperioden fick lagens ansvariga tränare fylla i ett frågeformulär, se 

bilaga 1. En sammanställning av svaren från detta frågeformulär redovisas i uppsatsens 

resultat. 
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2.2. Urval  

Power analys för att ta fram urvalsstorleken till två grupper beräknades med hjälp av ett 

statistikprogram (G*Power, version 3.1.9.2). Ett 2-sided-test med en önskad power på 0,80, 

typ-1-fel 0,05 och en förväntad effektstorlek på 20 % (0,20) användes. Då det inte finns någon 

befintlig forskning som undersöker effekten av ett preventivt träningsprogram mot 

överbelastningsskador i axelleden så jämfördes effektstorlek på annan forskning, ovan 

nämnts, till exempel förebyggande träning av hamstringsskador. Skadeincidensen i en 

interventionsgrupp som utförde preventiv träning var lägre än i kontrollgruppen, 0,25 

respektivt 0,80 skador per 1000 träningstimmar (Horst et al., 2015). Liknande resultat ses i 

forskning som undersökt förebyggande träning mot korsbandsskador  

(Michaelidis & Koumantakis, 2014). Effektstorleken kan inte baseras på dessa studier då de 

undersöker incidens av skada medan denna studie avser redovisa prevalens. En förväntad 

effektstorlek för denna studie beräknades till 20 % (0,20) vilket betraktas som ett värde för 

relativt små skillnader mellan grupperna. Enligt denna beräkning krävdes en urvalsstorlek på 

62 spelare i båda grupperna.  

 Studier som tidigare använt samma eller liknande självskattningsformulär har 

haft ett bortfall av spelare med en varians av 19-75 % sett under en längre tidsperiod, och med 

förutsättningen att alla utskickade enkäter skulle besvaras. Tre studier redovisade ett bortfall 

på 19 %, tidsperioden för dessa studier varierade mellan 10-13 veckor där formuläret fylldes i 

1 gång per vecka. (Clarsen et al., 2014a; Clarsen et al., 2014b; Clarsen et al., 2013;  

Ekman et al., 2013) I denna studie beräknades ett liknande bortfall på ca 20 % på grund av 

den korta studieperioden och färre antal utskickade formulär än tidigare studier. Antalet 

spelare som skulle råka ut för en akut skada och därför exkluderas ur studien baserades på en 

tidigare studie som undersökt antalet skador i en handbollspopulation under 31 veckor. 

Skadeincidensen per 1000 timmar i träning och match för herrseniorspelare hade högsta 

värdet av incidens vilket var 3,4 respektive 31,7 antal akuta skador  

(Moller et al., 2012). Exkludering på grund av annan orsak eller avslut av sitt deltagande 

under studieperioden kunde inte beräknas. Uppskattningen var att ca 90 spelare i respektivte 

grupp hade behövt inkluderas för att i slutändan ha kvar 62 spelare vid analys.  

På grund av studiens omfattning ur ett tids- och resursperspektiv var inte detta möjligt att 

genomföra varför urvalet blev mindre.    

 Ett handplockat urval av elithandbollslag på seniornivå aktiva i Mellansverige 

kontaktades för deltagande studien. Definition av elithandbollslag, i denna studie, innebär att 



   14 
 

laget deltar i seriesystemen Elitserien eller Allsvenskan under säsongen 2014/2015, både herr- 

och damlag inkluderades. Eftersom seriesystemen avslutades vid olika tidpunkter för de fyra 

olika seriesystemen, det vill säga dam och herr samt Elitserien och Allsvenskan, så 

handplockades de lag som på förhand skulle vara aktiva med träning och matchspel fram till 

och med den 5 april. Ansvariga tränare tillfrågades om intresse för deltagande fanns, om 

intresse fanns besöktes lagen. Vid besöket fick samtliga spelare muntlig och skriftlig 

information samt tillfrågan om deltagande i studien. 

 

Inklusionskriterier: 

 Tränar och tävlar handboll på senior elitnivå (Allsvenskan eller Elitserien) i Sverige. 

Exklusionskriterier:  

 Tidigare axelskada vid akut trauma. 

 Annan långtidsskada som förhindrar normal delaktighet i träning och/eller tävling. 

 Behärskar ej det svenska språket i tillräckligt god utsträckning för att förstå 

instruktioner samt att adekvat fylla i formulär på svenska. 

 

2.3. Intervention 

Studien omfattade en interventionsperiod på åtta veckor. Interventionen bestod av ett kort 

preventivt träningsprogram riktat mot riskfaktorer för axelskador vid kastidrotter såsom 

handboll. Träningsprogrammet bestod av 3 övningar som tog ca 15 minuter för idrottaren att 

utföra, se träningsprogrammets uppbyggnad inklusive bilder i bilaga 2. Övningarna skulle 

genomföras tre gånger i veckan gärna i samband med träning, antingen som en del av 

uppvärmningen inför en handbollsträning eller som del av styrketräning. Några av lagen 

utförde programmet gemensamt som en del av uppvärmning innan träning, andra lag gav 

individen större ansvar att på egen hand utföra programmet.  

Träningsprogrammet instruerades först muntligt och praktiskt av forskaren själv innan 

gruppen fick genomföra programmet i sin helhet. Under tiden observerades utförandet av 

samtliga i gruppen och vid behov korrigerade forskaren de idrottare som utförde övningen 

med felaktig teknik. Ansvarig rehabiliterings-/fystränare inom lagen fick extra noga 

instruktioner angående hur övningarna skulle genomföras för att kunna korrigera sina spelare 

vid behov under studieperioden. Interventionsgrupperna besöktes vid ett extra tillfälle, totalt 

två, det andra tillfället var tre-fyra veckor in i interventionsperioden. Vid detta tillfälle fick 

gruppen utföra träningsprogrammet där utförandet av övningarna observerades, om någon 
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behövde viss korrigering så instruerades detta. Det fanns även tid till frågor och synpunkter 

från spelarnas sida under detta tillfälle.    

 

2.3.1. Evidens träningsprogrammet 

Olika typer av stretchövningar är vetenskapligt bevisade att förbättra axelledens rörlighet 

(Laudner et al., 2008; Manske et al., 2010; McClure et al., 2007; Salamh et al., 2015). 

Riskfaktorer för axelskada såsom nedsatt rörlighet i IR och total ROM kan förbättras med till 

exempel töjningsövningen ”Sleepers stretch” (Laudner et al., 2008). Töjningsövningen kan ge 

liknande symtom som vid impingement, jämfört med test för att undersöka impingement till 

exempel Hawkins test vilken innebär samma rörelse det vill säga maximal IR i axelleden. På 

grund av detta valdes övningen ”Cross body stretch” istället. Tidigare forskning har visat att 

en fyra veckors intervention av ett stretchprogram förbättrade rörligheten i IR med 

medelvärdet ± SD, 20.0° ± 12.9°, utan att påverka UR vilket innebär en ökad total ROM. 

Studien visade på att ”Cross body stretch” var effektivare i att förbättra rörligheten i axeln 

jämfört med ”Sleepers stretch”. (McClure et al., 2007) Det finns även en modifierad variant 

av ”Cross body stretch” vilken utförs med samtidig fixation av scapula med hjälp av 

underlaget, övningen utförs i sidoliggande. Den modifierade varianten har visat ge en bättre 

effekt på rörligheten (Salamh et al., 2015). En tredje studie har jämfört de akuta och subakuta 

effekterna av en fyra veckors interventionsperiod med vanlig och en manuell typ av 

modifierad ”Cross body stretch” där en manuell fixation av scapula utfördes av en terapeut. 

De akuta effekterna efter fyra veckor visade på en förbättring av rörligheten både i IR och i 

total ROM för båda interventionerna, där den modifierade var något bättre. De subakuta 

effekterna åtta veckor efter insatt intervention visade kvarvarande förbättrad rörlighet men 

ingen signifikant sådan. (Manske et al., 2010) 

 Forskning på den funktionella kvoten i axelleden hos ”overhead athletes” har 

visat en högre peak torque i koncentrisk inåtrotationsstyrka och en minskad excentrisk 

utåtrotationsstyrka vilket också är relaterat till en ökad skaderisk av axelskada  

(Andrade et al., 2010, 2013; McMaster et al., 1991; Noffal, 2003). Rent teoretiskt bör man 

kunna minska skaderisken för axelskada genom att stärka den excentriska styrkan i 

utåtrotatorerna och på så sätt förbättra den funktionella kvoten. Genom att använda 

gummiband vid resistansträning kan utövaren enkelt reglera motståndet och på så sätt 

förändra svårighetsgraden i övningen. 
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 Forskningen har visat att olika smärttillstånd i axelleden kan förändra 

rekrytering och timing för kraftparet m. serratus anterior och m. trapezius. Övningen 

armhävning med plus, vilket innebär en skulderprotraktion i armhävningens toppläge, har 

visats ge en ökad aktivering av m. serratus anterior och samtidigt  

lägst övre trapezius/serratus anterior kvot (Glousman et al., 1988; Lear & Gross, 1998; 

Ludewig et al., 2004). För att bibehålla en god balans mellan dessa muskler så kan denna 

övning utföras i armhävningsposition antingen på en fot, eller på båda fötterna eller knäna. 

Genom att låta individen kunna korrigera övningens svårighetsgrad beroende på dennes 

förutsättningar och styrkeförbättring under studieperioden så blev övningen utmanande för 

samtliga spelare.  

 Övning 2 och 3 i träningsprogrammet finns med i övningsbanken ”Knä och 

axelkontroll – Prestera bättre” som baseras på befintlig evidens angående axelskador och 

rehabilitering vilket styrker användning av övningarna i denna studie (Hallqvist et al., 2007).  

 Kontrollgruppen utförde inte det förebyggande träningsprogrammet. 

Instruktionen till kontrollgruppen var att fortsätta med deras ordinära träningsupplägg under 

hela studieperioden.   

 

2.4. Datainsamlingsmetod 

Varje spelare ombads delge sin e-postadress när de medgav sitt deltagande genom att ifylla ett 

samtyckesformulär. Enkäten skapades och skickades ut via ett online-enkätprogram 

(QuestBack Easy Research, version 10.8) vid totalt sex tillfällen under åtta veckor. 

Mättillfällena begränsades till sex med hänsyn till att minska respons-fatiguen. Om en spelare 

inte besvarade enkäten inom samma dag så skickade programmet automatisk ut en 

påminnelse dagen efter, ytterligare en påminnelse dag två och så vidare. Exkludering av 

deltagare gjordes både under och efter studieperioden på grund av akuta skador, andra 

orsaker, avslut av deltagande eller ej besvarade enkätutskick.   

 

2.4.1. The Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire 

Originalenkäten är framtagen och validerad i Norge genom att jämföra resultaten av 

mätinstrumentet med redan befintliga instrument som mäter överbelastningsskada. 

TOSTRCOIQ visade sig vara ett sensitivt skadeövervakande mätinstrument genom att tillåta 

en bredare definition av överbelastningsskada och på så sätt fånga in flera typer av fysiska 

beklaganden eller symtom hos idrottare (Clarsen et al., 2013). Instrumentet har sedan dess 
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översatts till svenska samt validitetstestats på 43 atleter under en 10 veckorsperiod  

(Ekman et al., 2013). Den svenska versionen av TOSTRCOIQ består av totalt 25 frågor 

angående besvär i flera kroppsdelar. I denna studie har endast de fyra frågorna som berör axel 

och skuldra inkluderats eftersom syftet var att undersöka överbelastningsskador i axelleden 

oberoende av andra kroppsdelar.  

 Första frågan besvarar om idrottaren drabbats av en akut skada de senaste sju 

dagarna/fyra veckorna, om svaret är ”Nej” anses möjliga besvär/skador i axelleden bero på 

överbelastning. Om frågan besvarades ”Ja” så kontaktades spelaren via e-post för att 

utvärdera hur skadan påverkade spelarens deltagande i träning, matchspel den närmsta 

framtiden. Vid längre frånvaro, mer än en vecka, från träning eller matchspel avslutades 

spelarens deltagande i studien oavsett skadetyp och påverkad kroppsdel.  

Efterföljande fyra frågor avsåg undersöka prevalensen av överbelastningsskada i axel/skuldra 

specifikt. Frågorna berör områdena om problem fanns vid utövande, smärta under utövande, 

påverkan på idrottsprestationen och vilken grad personen förändrat träningsmängden. Dessa 

frågor besvarades på en fyr- eller femgradig skala med beskrivande förklaring till varje grad.  

Utöver dessa fem frågor fanns frågor om träningstimmar, matchminuter, förebyggande 

träning för axel/skuldra och om andra orsaker påverkat till minskat idrottsutövande. Enkäten 

formuleras så att den bestod av totalt 12 frågor plus 1 extra fråga angående det förebyggande 

träningsprogrammet för interventionsgruppen, se bilaga 3.   

 

2.5. Databearbetning 

Försökspersonernas mätvärden analyserades på gruppnivå mellan grupperna och även inom 

interventionsgruppen. Analys är endast genomförd på data från de personer som fullföljde 

hela studien. Frågorna angående delaktighet, träningsmängd, prestation och smärta besvarades 

på en fyr- eller femgradig skala där svarsalternativen är av ordinaldatatyp.  

Om en spelare rapporterade någon form av symtom, alla svarsalternativ förutom det lägsta, 

för minst en av dessa fyra frågor så bedömdes spelaren ha en förekomst av 

överbelastningsskada i axelleden. Prevalensen av överbelastningsskada i axelleden 

beräknades genom att dividera antalet spelare som uppgav någon typ av symtom genom det 

totala antalet besvarade enkäter. Den veckoliga prevalensen för varje grupp och vecka 

beräknades. En liknande uträkning gjordes för spelarna som rapporterade moderata till 

allvarliga problem samt i den grad att deltagande ej var möjligt, det vill säga svarsalternativ 3, 

4 eller 5 (i måttlig grad, i stor grad eller kan ej delta) för minst en av frågorna angående 
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träningsmängd, prestation och/eller smärta. Detta beräknades som prevalensen av allvarlig 

överbelastningsskada. Medelvärdet för allvarlighetsgradpoängen (Severity score i 

originalformulär) av överbelastningsskada beräknades veckovis för varje grupp. Tidigare 

studier har beräknat och analyserat severity score som medelvärde, det vill säga parametriska 

test, trots att värdena i normala fall skulle tolkas som ordinaldata. Allvarlighetsgradpoängen 

beräknades på samma sätt i denna studie med en viss modifikation jämfört med 

originalmetoden. I tidigare studier har medelvärdet för allvarlighetspoängen enbart beräknats 

hos de idrottare som rapporterade någon form av symtom. I denna studie inkluderas alla 

spelare, även de som var symtomfria. Genom att inkludera alla deltagare observeras effekten 

hos samtliga idrottare vilket annars kan försvinna genom att inte inkludera en idrottare som 

till exempel haft symtom men blivit symtomfri i slutet av studien. Svarsalternativen för 

frågorna gällande deltagande, träningsmängd, prestation och smärta remoduleras till poäng. 

Svarsalternativet ”Kan ej delta” gav maxpoängen 25 och alternativ likt ”Ingen smärta” eller 

”Ingen påverkan” gav minpoäng 0. Maxpoängen totalt är 100 poäng, 25 poäng per fråga. 

Frågorna graderades enligt originalmetoden där frågan om deltagande graderades med 

poängen 0, 8, 17 och 25 och frågorna om träningsmängd, prestation och smärta graderades till 

poängen 0, 6, 13, 19 och 25. Ett 95 % konfidensintervall beräknades för alla dessa värden. 

 Tre frågor undersöker tid mätt i minuter/timmar eller hur många gånger en 

aktivitet utförts vilket då besvaras som kvotdata.  

 En fråga besvarades ”Ja” eller ”Nej” och en fråga genom fritt svarsalternativ. 

Dessa två frågor redovisas ej i resultatet eftersom syftet med frågorna var att få in information 

angående akuta skador eller annan orsak till frånvaro under studieperioden.  

 Bakgrundsinformation gällande lagens tränings- och matchupplägg generellt och 

under studieperioden redovisas genom deskriptiv text. 

 

2.5.1. Statistisk analys 

Statistiken beräknades med hjälp STATISTICA (Version 12, StatSoft Inc., USA). Prevalens 

av överbelastningsskada, prevalens av allvarlig överbelastningsskada och allvarlighetespoäng 

analyserades för att se skillnader mellan grupperna och även inom interventionsgruppen.  

 Shapiro Wilk’s W test användes för att undersöka huruvida insamlad kvotdata 

var normalfördelad inom grupperna. Samtlig kvotdata som redovisas var normalfördelad. 

Därefter beräknades medelvärdet med standardavvikelse och/eller 95 % konfidensintervall 

genom parametriska test. För att upptäcka skillnaderer i kvotdatan mellan grupperna vid 
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baslinje mätning i studien användes ett oparat t-test. För att upptäcka könsskillnader mellan 

grupperna genomfördes ett icke-parametriskt Chi² test. 

 Vid analys av skillnader gällande prevalens av överbelastningsskada och 

prevalens av allvarlig överbelastningsskada mellan grupperna och inom interventionsgruppen 

över tid användes Chi² test som analyserade värden vid baslinje och vecka 8.  

Ett Repeated Measure ANOVA test användes för att analysera skillnader gällande 

allvarlighetspoängen över tid genom hela studien inom grupperna men även mellan 

grupperna. Ytterligare ett Repeated Measure ANOVA test genomfördes för att se om det 

fanns någon skillnad mellan de spelare som förbättrades, försämrades eller var status quo med 

sina symtom. Förändring av symtom beräknades genom att se över förändring av 

allvarlighetspoängen från baslinje jämfört med vecka 8. En poängs skillnad ansågs som 

förändring, samma poäng räknades som status quo. Ett Chi² test användes för att analysera 

denna skillnad. Alla resultat ansågs signifikanta vid p ≤ 0,05. 

 

2.6. Etiska överväganden 

Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig information om studiens innehåll, fördelar och 

risker samt att deltagande i studien var frivilligt, med möjlighet att avsluta sin medverkan när 

som helst utan att uppge skäl, se bilaga 4. Konfidentialitet garanterades genom att resultatet 

redovisas på gruppnivå där de inkluderade lagen inte beskrivs med namn. Innan analys av 

datan avidentifierades individen genom att delges ett identifikationsnummer. Den insamlade 

datan sparades på forskarens privata dator. Vid uppkomst av skador eller besvär och 

eventuella frågor rekommenderades försökspersonen att själva kontakta forskaren.  

 

3. Resultat 

3.1. Deltagare 

Totalt 110 av 162 spelare (68 %) i de tillfrågade lagen inkluderades i studien. Av den initiala 

gruppen om 162 spelare exkluderades 26 spelare på grund av tidigare axelskada vid akut 

trauma, 18 spelare på grund av annan långtidsskada och 8 spelare på grund av frånvaro vid 

information angående studien. Vid start av studieperioden bestod interventionsgruppen av 65 

spelare från totalt 5 lag och kontrollgruppen av 45 spelare från totalt 4 lag. I interventions- 

respektive kontrollgruppen var det 48 av 65 spelare (74 %) och 32 av 45 spelare (71 %) som 

fullföljde studien. Bortfallet i interventionsgruppen orsakades på grund av flera anledningar;  
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5 spelare drabbades av en akut skada, 2 spelare gav inkompletta enkätsvar, 1 spelare avslutade 

sitt deltagande, 1 spelare angav en annan orsak och 8 spelare besvarade inte samtliga 

utskickade enkäter. Anledningarna för bortfallet i kontrollgruppen var att; 3 spelare drabbades 

av en akut skada, 1 spelare avslutade sitt deltagande, 1 spelare angav en annan orsak och 8 

spelare besvarade inte samtliga enkäter. Svarsfrekvensen för varje enskilt utskick räknades 

inte ut då spelare exkluderades både under studieperioden och i efterhand på grund av 

missade besvarade enkätutskick. Totalt sett var det 80 av 110 spelare (73 %) som fullföljde 

studien utan att exkluderas. Antalet spelare som exkluderades under studiens förlopp 

redovisas i ett flödesschema, se figur 1.   

 

 

Figur 1 – Flödesschema för de båda grupperna under studieperioden. 
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Detaljerad karakteristika för de inkluderade spelarna inför analys för respektive grupp 

redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 - Karakteristika vid start av studieperioden för analyserade deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen, p<0,05 

 

3.2. Tränings- och matchupplägg 

Skada av överbelastningskaraktär kan orsakas av flertalet olika faktorer där en hög belastning 

under en tränings- eller matchsession anses vara en av de primära orsakerna. De olika lagens 

planerade tränings- och matchupplägg under säsongen generellt och studieperioden på åtta 

veckor undersöktes genom att ansvarig tränare fick besvara en enkät (se bilaga 1). Detta gav 

möjlighet att se olikheter gällande deras upplägg lagen emellan. Enkäten som skickades ut 

besvarades av samtliga lags tränare. Nedan följer en deskriptiv redovisning av enkätsvaren. 

 Antal timmar som lagen tränade tillsammans under en genomsnittlig vecka 

varierade mellan 6-12 timmar. I lagen som enbart tränade 6 timmar gemensamt gavs större 

ansvar till individen att själva ta hand om styrke-, konditions- och rehabträningen. De lag som 

tränade kring 8-12 timmar gemensamt tränade alla delar tillsammans, där fysträningen 

varierade mellan 2-4 timmar per vecka. Överlag sågs inga större olikheter gällande 

träningstimmar lagen emellan med tanke på spel i seriesystem, herr-/damlag eller placering i 

interventions-/kontrollgrupp i studien.  

Karakteristika Interventionsgrupp 

(n = 48) 

Kontrollgrupp 

(n = 32) 

Kön (man, kvinna) 29, 19 15, 17a 

Ålder  

medelvärde ± SD 

22,0 (3,3) 21,9 (4,0) 

Ålder (spridning) 16-31 17-36 

Träningstimmar per 

vecka, medelvärde ± SD 

10,0 (2,7) 10,8 (2,8) 

Matchminuter per 

vecka, medelvärde ± SD 

44,8 (33,9) 63,1 (40,0)a 

Någon typ av 

förebyggande träning 

axel/skuldra per vecka, 

medelvärde ± SD 

1,4 (1,6) 1,2 (1,6) 
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 Antal matcher under studieperioden varierade mellan 6-11 matcher, där den 

största skillnaden var för lagen i Herrelitserien. I regel spelades mellan 10-11 matcher under 

denna period sett för alla lag i Herrelitserien säsongen 2014/2015, enligt Svenska 

Handbollsförbundets hemsida, vilket även gällde för lagen i studien. Alla de andra lagen i 

studien spelade mellan 6-8 matcher. Medelvärde och spridning på antal matcher i kontroll 

respektive interventionsgrupp var 7,5 (6-10) och 7,6 (6-11) matcher.  

 Den största skillnaden lagen emellan var upplägget kring förebyggande träning 

där tre av lagen inte utförde någon typ av förebyggande träning gemensamt i laget, medan sex 

lag uppgav förebyggande träning som en del av träningsupplägget. Förebyggande träning för 

fot, knä och axel var vanligast. Ett av lagen arbetade med screening av en sjukgymnast 

presäsong för att sedan få individanpassade program att utföra.  

 Den individanpassade träningen varierade lagen emellan där två av lagen 

saknade individanpassade program i upplägget. Resterande lag hade anpassade program 

utefter individens behov vilket kunde vara till exempel förebyggande träning, rehabilitering 

efter skada eller konditionsträning. Upplägget för individen skapades antingen med hjälp av 

handbollstränaren, fystränaren eller med ansvarig sjukgymnast i laget, ett annat alternativ var 

annan tränare i till exempel skolverksamhet. Några lag hade den individanpassade träningen 

implementerad som en del i den gemensamma träningen och andra lag gav större ansvar till 

individen.  

 Sammanfattning av bakgrundsinformationen om lagen visar på en varians av 

träningsupplägg, typ av träning och mängden förebyggande träning. Träningsmängden i antal 

timmar ser ut vara liknanden lagen emellan, där den största portionen träning är 

handbollsrelaterad. Antalet spelade matcher sett under studieperioden visade att Herrelitserien 

spelar med ett tätare spelschema än de andra seriesystemen.  

 

3.3. Prevalens av överbelastningsskador i axelleden 

Totalt 455 överbelastningssymtom rapporterades under dessa 8 veckor, vilka drabbade  

42 spelare (53 %). Av dessa rapporterade symtom var 95 av 455 allvarliga, vilket drabbade 18 

spelare (23 %). Den veckoliga prevalensen, prevalensen av allvarliga och medelvärdet av 

allvarlighetspoängen för överbelastningsskada i axelleden för respektive grupp samt 

signifikant skillnad för dessa värden mellan interventions- och kontrollgruppen redovisas i 

tabell 2. Vid statistisk analys av den insamlade datan sågs ingen skillnad gällande prevalens 

eller prevalens av allvarliga överbelastningskador mellan grupperna. Det fanns en signifikant 
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skillnad som visar på förbättring av allvarlighetspoängen över tid för både interventions- och 

kontrollgruppen (p = 0,001). Analysen visade också en tendens till skillnad mellan dessa 

grupper gällande allvarlighetspoängen (p = 0,064). Kontrollgruppens allvarlighetspoäng 

förbättrades mest under studieperioden trots ett högre värde vid mätning efter åtta veckor,  

se figur 2. 

 Inom interventionsgruppen jämfördes prevalensen av överbelastningsskador och 

allvarliga överbelastningsskador för mätvärden vecka 8. Antal utförda träningsprogram 

varierade mellan 0-4 gånger per vecka. Spelarna delades in i två undergrupper, de som utförde 

träningsprogrammet i genomsnitt fler eller färre än två gånger per vecka. Fördelningen blev 

att 10 spelare hade utfört ett genomsnitt på < 2 och 38 spelare ≥ 2 pass per vecka. 

Medelvärdet (och spridningen) inom respektive undergrupp sett över hela studieperioden var 

1,6 (0,9-1,8) och 2,7 (2,0-3,1) pass per vecka. Värdena för prevalens av överbelastningsskada, 

allvarlig överbelastningsskada samt signifikant skillnad mellan dessa värden inom 

interventionsgruppen redovisas i tabell 3. Värden för allvarlighetspoängen sett över hela 

studieperioden redovisas i samma tabell. Statistisk analys påvisade en signifikant skillnad 

inom interventionsgruppen mellan de två undergrupperna gällande prevalensen av allvarlig 

överbelastningsskada (p = 0,044) men inte för enbart prevalens av överbelastningsskada. 

Detta visar på att de spelare som utförde fler pass av interventionsprogrammet under 

studieperioden lyckades minska sina allvarliga överbelastningssymtom med en signifikant 

skillnad.     

 Förändring av symtom (förbättring, försämring eller status quo) visade inte på 

någon signifikant skillnad mellan grupperna i denna studie (p = 0,452).  
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Tabell 2 - Prevalens av överbelastningsskador, allvarliga överbelastningsskador och allvarlighetspoäng för respektive grupp.Interventionsgrupp 

(n = 48) och kontrollgrupp (n = 32).  

a = p-värde för skillnaden av prevalens av överbelastningsskada mellan grupperna vid baslinje      

b = p-värde för skillnaden av prevalens av överbelastningsskada mellan grupperna vid vecka 8 

c = p-värde för skillnaden av prevalens av allvarlig överbelastningsskada mellan grupperna vid baslinje 

d = p-värde för skillnaden av prevalens av allvarlig överbelastningsskada mellan grupperna vid vecka 8 

e = p-värde för skillnaden av medelvärdet för allvarlighetspoängen över tid inom grupperna 

f = p-värde för skillnaden av medelvärdet för allvarlighetspoäng över tid mellan grupperna 

Signifikant skillnad vid p ≤ 0,05           

 Baslinje 
 
Intervention  Kontroll 

Vecka 4 
 

Intervention   Kontroll 

Vecka 5 
  

Intervention   Kontroll 

Vecka 6 
 
Intervention   Kontroll 

Vecka 7 
 
Intervention   Kontroll 

Vecka 8 
 

Intervention   Kontroll 

Sign. skillnad,  

p-värde 

Prevalens 

överbelastnings-

skada (CI 95 %) 

 

42 % 

(28-56) 

53 % 

(36-70) 

33 % 

(20-47) 

34 % 

(18-51) 

31 % 

(18-44) 

31 % 

(15-47) 

31 % 

(18-44) 

38 % 

(21-54) 

35 % 

(22-49) 

34 % 

(18-51) 

25 % 

(13-37) 

31 %  

(15-47) 

a = 0,314  

b = 0,540 

Spelare med 

symtom (n) 

20 17 16 11 15 10 15 12 17 11 12 10  

Prevalens av 

allvarlig 

överbelastnings-

skada (CI 95 %) 

15 %  

(5-25) 

19 %  

(5-32) 

10 %  

(2-19) 

19 %  

(5-32) 

10 %  

(2-19) 

13 %  

(1-24) 

13 %  

(3-22) 

16 % 

(3-28) 

 

8 %  

(1-16) 

16 %  

(3-28) 

6 %  

(-1-13) 

13 %  

(1-24) 

c = 0,567 

d = 0,619  

Medelvärde 

allvarlighetspoäng 

(CI 95 %) samtliga 

8,3  

(4,8-

11,7) 

13,6  

(5,7-

21,5) 

7,8  

(4,1-

11,6) 

9,6  

(4,1-

15,2) 

7,2  

(3,5-

10,9) 

7,7  

(3,0-

12,4) 

7,6  

(3,7-

11,5) 

7,9 

(3,3-

12,5) 

7,8  

(4,1-

11,5) 

7,3 

(3,0-

11,6) 

6,0  

(2,7-9,3) 

7,0  

(2,3-

11,8) 

e = 0,001 

f = 0,064 
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Figur 2 - Medelvärdet av allvarlighetspoäng över tid för båda grupperna 

Inom grupperna påvisades en signifkant skillnad över tid (p = 0,001) och mellan grupperna 

fanns en tendens till skillnad (p = 0,064) där kontrollgruppen förbättrades mer trots ett högre 

värde vid mätning vecka 8.     
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Tabell 3 - Prevalens av överbelastningsskador, allvarliga överbelastningsskador och allvarlighetspoäng inom interventionsgruppen utefter 

genomsnitt utförda pass  ≥ 2 (n = 38) och < 2 (n = 10). 

 

a = p-värde för skillnaden av prevalens av överbelastningsskada mellan subgrupperna vid vecka 8 

b = p-värde för skillnaden av prevalens av allvarlig överbelastningsskada mellan subgrupperna vid vecka 8 

x = ingen statistisk analys genomförd 

Signifikant skillnad vid p ≤ 0,05 

 

 

 Baslinje 
 

≥ 2 pass      < 2 pass 

Vecka 4 
 

≥ 2 pass    < 2 pass 

Vecka 5 
   

≥ 2 pass    < 2 pass 

Vecka 6 
 

≥ 2 pass    < 2 pass 

Vecka 7 
 

≥ 2 pass    < 2 pass 

Vecka 8 
 

≥ 2 pass    < 2 pass 

Sign. skillnad, 

p-värde 

Prevalens 

överbelastnings-

skada (CI 95 %) 

 

39 %  

(24-55) 

50 %  

(19-81) 

34 % 

(19-49) 

30 %  

(2-58) 

32 % 

(17-46) 

30 %  

(2-58) 

32 % 

(17-46) 

30 %  

(2-58) 

34 % 

(19-49) 

40 %  

(10-70) 

26 % 

(12-40) 

20 %  

(-5-45) 

a = 0,128  

Spelare med 

symtom (n) 

15 5 13 3 12 3 12 3 13 4 10 2  

Prevalens av 

allvarlig 

överbelastnings-

skada (CI 95 %) 

16 %  

(4-27) 

10 % 

(-9-29) 

8 % 

(-1-16) 

20 %  

(-5-45) 

11 %  

(1-20) 

10 % 

(-9-29) 

11 %  

(1-20) 

20 %  

(-5-45) 

8 %  

(-1-16) 

10 %  

(-9-29) 

3 %  

(-2-8) 

20 %  

(-5-45) 

b = 0,044 

Medelvärde 

allvarlighetspoäng 

(CI 95 %) samtliga 

8,2 

(4,2-12,1) 

8,7  

(0-17,4) 

7,4 

(3,4-

11,5) 

9,3  

(-1,9-

20,5) 

6,6  

(2,8-

10,3) 

9,8 

(-2,9-

22,5) 

6,6 

(2,8-

10,4) 

11,3 

(-2,2-

24,8) 

7,0 

(3,0-

11,0) 

10,6 

(0,1-

21,1) 

5,4 

(2,3-8,6) 

8,2  

(-4,2-

20,6) 

x   
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3.4. Påverkande variabler  

Andra påverkande variabler för att drabbas av ett överbelastningstillstånd redovisas i tabell 4. 

Dessa variabler är träningstimmar, matchminuter och träning av någon typ av förebyggande 

träningsprogram för axel/skuldra samt det förebyggande träningsprogrammet vilka besvarades 

för varje vecka genom enkäten. Det veckoliga medelvärdet ± SD och spridning för respektive 

grupp beräknades.
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Tabell 4 – Tabellen redovisar påverkande variablerna träningstimmar, matchminuter, träning av någon typ av förebyggande träningsprogram 

samt det förebyggande träningsprogrammet sett över hela studieperioden på åtta veckor. Vecka 4 redovisas som ett medelvärde per vecka baserat 

på spelarnas egna summering för de fyra första veckorna av studien.     

a = signifikant skillnad mellan grupperna vid baslinje  d = signifikant skillnad mellan grupperna vid vecka 6 

b = signifikant skillnad mellan grupperna vid vecka 4  e = signifikant skillnad mellan grupperna vid vecka 7 

c = signifikant skillnad mellan grupperna vid vecka 5  f = signifikant skillnad mellan grupperna vid vecka 8 

x = ingen statistisk analys genomförd   Signifikant skillnad vid p ≤ 0,05 

 Baslinje 
 
Intervention   Kontroll 

Vecka 4 
 

Intervention   Kontroll 

Vecka 5 
  

Intervention   Kontroll 

Vecka 6 
 
Intervention   Kontroll 

Vecka 7 
 
Intervention   Kontroll 

Vecka 8 
 

Intervention   Kontroll 

Sign. skillnad, 

p-värde 

Medelvärde 

träningstimmar (h) 

± SD 

 

Spridning 

10,0 

(2,7) 

 

 

3-18 

10,8 

(2,8) 

 

 

2-18 

9,1  

(2,4) 

 

 

2,5-16 

10,3 

(2,9) 

 

 

4,5-17,5 

8,9 (2,9) 

 

 

 

3-20 

10,4 

(3,4) 

 

 

5-19 

9,4 (2,8) 

 

 

 

2-17 

10,8 

(4,7) 

 

 

4-20 

9,0 (3,0) 

 

 

 

2-17 

9,3 (2,2) 

 

 

 

4-13 

8,2 (3,0) 

 

 

 

2-14 

8,3 (3,2) 

 

 

 

0-14 

Ns 

Medelvärde 

matchminuter (m) 

± SD 

 

Spridning 

45,0 

(33,9) 

 

 

0-120 

63,1 

(40,0) 

 

 

0-180 

33,7 

(19,5) 

 

 

0-75 

42,4 

(20,1) 

 

 

0,8-90 

45,1 

(43,0) 

 

 

0-250 

44,4 

(21,4) 

 

 

0-100 

28,6 

(41,1) 

 

 

0-150 

52,3 

(43,0) 

 

 

0-180 

33,5 

(35,7) 

 

 

0-138 

39,2 

(24,2) 

 

 

0-120 

25,7 

(30,5) 

 

 

0-120 

33,7 

(40,6) 

 

 

0-120 

a, d,  

Medelvärde någon 

typ av 

förebyggande 

träning (n) ± SD 

 

Spridning 

1,4 (1,6) 

 

 

 

 

0-7 

1,2 (1,6) 

 

 

 

 

0-6 

2,9 (0,7) 

 

 

 

 

0,8-5 

1,3 (1,9) 

 

 

 

 

0-8 

2,8 (0,8) 

 

 

 

 

0-4 

1,3 (1,7) 

 

 

 

 

0-6 

2,4 (1,0) 

 

 

 

 

0-4 

1,3 (1,7) 

 

 

 

 

0-6 

2,4 (1,3) 

 

 

 

 

0-5 

1,1 (1,4) 

 

 

 

 

0,8 

2,3 (1,3) 

 

 

 

 

0-5 

1,2 (1,9) 

 

 

 

 

0-7 

b, c, d, e, f  

Medelvärde 

förebyggande 

träningsprogram 

(n) ± SD  

 

Spridning 

- - 2,6 (0,5) 

 

 

 

 

0,8-3,8 

- 2,6 (0,7) 

 

 

 

 

0-3 

- 

 

 

 

2,2 (0,9) 

 

 

 

 

0-3 

- 

 

 

 

 

2,1 (1,0) 

 

 

 

 

0-4 

- 2,0 (0,9) 

 

 

 

 

0-4 

- 

 

x 
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4. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett preventivt träningsprogram riktat mot 

riskfaktorer för skada i axelleden utfört under åtta veckor påverkade prevalensen av 

överbelastningsskador i axelleden hos elithandbollsspelare i Sverige. 

 De primära fynden var att totalt 455 överbelastningssymtom rapporterades varav 

95 av dessa var av allvarlig grad. Fyrtiotvå (53 %) av totalt 80 spelare drabbades av någon typ 

av överbelastningssymtom i axelleden vid åtminstone ett tillfälle under studieperioden, där  

18 spelare (23 %) rapporterade någon typ av allvarliga symtom. Prevalensen av 

överbelastningsskada i axelleden minskade hos både interventions- och kontrollgruppen sett 

under studieperiodens åtta veckor i slutskedet av tävlingssäsong. Vid baslinje var prevalensen 

för interventions- och kontrollgruppen 42 % (95 % CI 28-56 %) respektive  

53 % (95 % CI 36-70 %) vilket sedan hade en genomgående minskande trend för båda 

grupperna. Åtta veckor efter baslinjemätning var prevalensen 25 % (95 % CI 13-37 %) för 

interventionsgruppen och 31 % (95 % CI 15-47 %) för kontrollgruppen. Prevalensen av 

allvarlig överbelastningsskada minskade för båda grupperna, interventionsgruppen från  

15 % (95 % CI 5-25 %) till 6 % (95 % CI -1-13 %) och kontrollgruppen från  

19 % (95 % CI 5-32 %) till 13 % (95 % CI 1-24 %). Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan gruppernas prevalens av överbelastningsskador eller prevalens av allvarliga 

överbelastningsskador mätt vid baslinje och studiens slut. Enligt inrapporterad data angående 

möjligen påverkande variabler, se tabell 4, så ser det ut som att spelarna i kontrollgruppen 

hade en genomgående högre belastning i form av antal timmar träning och minuter matchspel 

under alla åtta veckor. Denna möjligen påverkande faktor tillsammans med att 

interventionsgruppen utförde ett förebyggande träningsprogram riktat mot axelleden under 

studieperioden borde utefter teoretiska utgångspunkter rimligtvis visat på en skillnad mellan 

grupperna. 

 De sekundära fynden var att oavsett om spelarna i interventionsgruppen utförde 

fler eller färre än två förebyggande träningspass per vecka i genomsnitt så minskade deras 

prevalens av överbelastningsskada i axelleden. Prevalensen av allvarliga symtom vid vecka 

åtta var högre för de spelare i interventionsgruppen som utförde mindre än två pass per vecka 

och lägre för de som utförde fler pass. Denna skillnad visades vara signifikant,  

p = 0,044. Huruvida dessa allvarliga besvär är nytillkomna eller av kronisk karaktär hos 

spelarna kan studien inte redovisa för. Det är trots detta en trolig tes att spelare med allvarliga 
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besvär kan förbättra sina symtom genom att utföra det förebyggande träningsprogrammet tre 

gånger, eller åtminstone fler än två gånger, i veckan under åtta veckor. 

 Det uppvisades en signifikant skillnad av allvarlighetspoäng över tid där båda 

grupperna förbättrades, det vill säga minskade sitt värde, var för sig. Kontrollgruppen visade 

på en större förbättring under studieperioden trots ett högre värde vid mätning vecka 8. Detta 

kan förklaras genom att kontrollgruppens baslinjevärde var ca 5 poäng högre än 

interventionsgruppen. Det fanns en tendens till att denna skillnad över tid mellan grupperna 

var signifikant (p = 0,064), se figur 2.  

   

4.1. Prevalens av överbelastningsskada i axelleden inom handboll 

Definitionen av överbelastningsskada kan ses som en skada som inte kan hänvisas till en 

specifik situation eller händelse till skillnad från akut eller traumatisk skada som kan 

identifieras med en specifik situation eller händelse (Ekman et al., 2013; Fuller et al., 2006). 

Då syftet med studien var att undersöka hur prevalensen av överbelastningsskada i axelleden 

påverkades genom att utföra ett preventivt träningsprogram så exkluderades samtliga 

deltagare med tidigare akut eller traumatisk axelskada. Ingen spelare uppgav akut skada i 

axelleden under studiens förlopp varför alla rapporterade besvär anses vara av 

överbelastningskaraktär.  

 Tidigare studier som undersökte överbelastningsskador i axelleden med samma 

formulär redovisade en genomsnittlig prevalens på 28 % (95 % CI 25-31 %) under en hel 

säsong för herrhandbollsspelare (n = 206) i norska Postenligan (Clarsen et al., 2014a).  

Unga seniorspelare i ett norskt handbollslag (n = 55) uppgav en genomsnittlig prevalens på  

22 % (95 % CI 16-27 %) under en 13 veckorsperiod (Clarsen et al., 2014b). 

Genomsnittsprevalensen för interventions- och kontrollgruppen i denna studie under 8 veckor 

i slutskedet av tävlingssäsongen var 33 % (95 % CI 20-46 %) respektive  

37 % (95 % CI 20-54 %). Båda dessa siffror är högre jämfört med prevalensen i de tidigare 

studierna utförda på handbollsspelare. Förklaringen till detta kan vara under vilken del av 

säsongen som studieperioden innefattade. Den aktuella studien undersökte prevalensen under 

8 veckor i slutskedet av tävlingssäsongen, den större norska studien under en hel säsong och 

den mindre studien 13 veckor någon gång under perioden oktober-mars vilket motsvarar mitt 

under säsongen. I forskningen har man diskuterat för en ökad problematik under säsong 

jämfört med försäsong på grund av den minskade belastningen på axelleden under träning och 

matchspel under försäsongen (Myklebust et al., 2013). Baserat på egna erfarenheter inom 
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idrotten, så har forskaren tidigare sett ett liknande samband mellan besvär och hög 

idrottsspecifik belastning. Den enskilt största belastningsförändringen sker för de flesta 

handbollslag efter det obligatoriska sommaruppehållet, när spelarna kommer tillbaka efter 

uppehållet påbörjas en intensiv träningsperiod inför säsongsstarten i september. Erfarenheten 

är att många spelare får besvär med diverse kroppsdelar till exempel axelleden under denna 

träningsperiod. Sett till slutskedet av tävlingssäsongen, som i denna studie, så har spelarna 

utsatts för hög belastning under en längre tid vilket möjligtvis kan vara en av orsakerna till 

den jämförelsevis höga prevalensen av besvär i denna studie jämfört med tidigare studier. 

 Prevalensen av allvarliga överbelastningsskador hade en genomgående 

förbättrad trend för både interventions- och kontrollgrupp i studien där interventionsgruppen 

hade den lägsta prevalensen vid vecka 8, vilket var 6 % (95 % CI -1-13 %). Jämfört med 

genomsnittsprevalensen av allvarliga överbelastningsskador i den större studien utförd på 

norska herrspelare, 12 % (95 % CI 11-13 %), så är prevalensen för interventionsgruppen i 

denna studie lägre vid studiens slut vilket möjligtvis tyder på en positiv effekt för de spelare 

med problematik som innebar allvarliga förändringar i prestation, deltagande eller smärta. 

(Clarsen et al., 2014a) Det bör tilläggas att även kontrollgruppen visade på ett lägre värde än 

12 % vid studien slut samt att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

4.2. Förebyggande träningsprogram mot överbelastningsskador i axelleden  

Övningarna som användes i det preventiva träningsprogrammet mot överbelastningsskador i 

axelleden har, såvitt forskaren vet, inte tidigare undersökts som en preventiv åtgärd mot skada 

i axelleden. Två av övningarna finns med i övningsbanken ”Knä och axelkontroll – Prestera 

bättre” (KAP) vilka baseras på befintlig forskning (Hallqvist et al., 2007). En RCT-studie på 

masteruppsatsnivå har sedan dess utvärderat några av övningarna från KAP avseende 

maximal, isokinetisk, koncentrisk axelstyrka hos flick-/damhandbollsspelare men resultatet 

visade på inga signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp  

(Andersson & Johansson, 2014). 

 Övningen ”Cross body stretch” har redovisats i ytterliggare forskning sedan 

starten av denna studie. En studie på kvinnliga volleybollspelare undersökte en modifierad typ 

av ”Cross body stretch” som visade bättre effekter än den vanliga varianten som användes i 

studien. Den modifierade typen innebar att atleten ligger i sidoliggande position på ett sådant 

sätt att skulderbladet fixeras mot underlaget, vilket är ett enkelt sätt för spelaren att på egen 

hand fixera skulderbladet. (Salamh et al., 2015) Studier har sedan tidigare visat på att en 
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samtidig fixation av skulderbladet vid ”Cross body stretch” ger bättre effekt på ROM i 

axelleden (Manske et al., 2010; McClure et al., 2007).  

 Forskningen har tidigare påvisat en nedsatt aktivering av nedre delen av  

m. trapezius förutom den minskade aktiveringen av m. serratus anterior vid smärttillstånd i 

axelleden. Dessa muskler är högst involverade som skulderbladsstabilisatorer under rörelser 

av axel och arm. Smärttillstånd så som till exempel impingement bidrar till att detta kraftpar 

är i obalans genom förändrad rekrytering och timing. (Cools et al., 2003;  

Glousman et al., 1988; Ludewig et al., 2004; Reinold et al., 2007) En framtida studie på 

preventiva åtgärder mot överbelastningsskador i axelleden skulle därför gott kunna inkludera 

en övning för att träna nedre trapezius specifikt. En sådan övning finns med i övningsbanken i 

KAP. På grund av att träningsprogrammet i studien avsågs vara ett kortare program som var 

enkelt att genomföra så begränsades den till enbart de tre inkluderade övningarna. 

 Axelskada och dysfunktioner hos handbollsspelare eller andra  

”overhead athletes” kan som tidigare nämnts orsakas av olika faktorer vilket innebär att även 

riskfaktorerna bakom var och en av dessa tillstånd kan variera. Detta innebär att en eller flera 

av det förebyggande träningsprogrammets övningar inte är den lämpligaste övningen för att 

förebygga en specifika riskfaktorn på individnivå. Det är därför viktigt att upplysa om att 

resultatet av träningsprogrammet kan se annorlunda ut jämfört med resultatet på gruppnivå i 

den större populationen.  

 

4.3. Prevention inom idrott 

Preventiva insatser inom idrott skiljer sig åt både inom idrotten och mellan idrotter. Mellan de 

nio lagen som deltog i studien varierade både graden av och vilken typ av prevention som 

genomfördes vilket förmodligen varierar än mer mellan idrotter beroende på bland annat 

idrottspecifika krav, prevalens/incidens av skada och kunskap inom området. Trots den 

befintliga vetskapen om vilken typ av preventiv åtgärd som kan minska incidensen av till 

exempel korsbandsskador vid idrottande så utförs det inte av de allra flesta. Varför lyckas 

forskningen inte nå ut och få samtliga lag och idrottare till att träna preventivt när bevisen 

finns där? Det är en viktig fråga som bland annat Riksidrottsförbundet bör fortsätta spendera 

mycket tid och resurser på.   

 Bristen på studier som undersöker effekten av preventiva träningsprogram riktat 

mot överbelastningsskador i axelleden, men också axelskador generellt, var en av orsakerna 

till varför denna studie genomfördes. Tidigare svenska projekt som har tagit fram riktlinjer i 
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KAP och ”Redo för handboll – optimera din uppvärmning” baseras på befintlig forskning 

inom området axelskador (Hallqvist et al., 2007, 2015). Det vore intressant att undersöka hur 

dessa program skulle påverka elithandbollsspelare gällande skadeprevention över en längre 

period.      

 I USA har flera organisationer inom baseboll redovisat flera olika 

rekommendationer vilka syftar till att begränsa belastningen genom att införa en gräns för 

maximalt antal kast som unga kastare får utföra per träningspass, dag, vecka och säsong samt 

hur mycket vila som krävs mellan kastande (Zaremski & Krabak, 2012). Även detta vore 

högst intressant att implementera och undersöka effekterna av i svensk handboll. 

 Ett av lagen i studien arbetade med screening av sina spelare genom 

undersökning av lagets sjukgymnast innan säsongen. Sjukgymnasten utformade sedan 

individanpassade program utefter fynd i sin screening. Screening av skador eller riskfaktorer 

är ett hett ämne inom idrottsmedicinsk forskning. Kritik mot screeninginstrumenten är till 

exempel att de inte är tillräckligt specifika för att ta reda på idrottsspecifika riskfaktorer, vilket 

kan diskuteras vidare. Oavsett idrottsspecifikt eller inte så får metoden screening ses som ett 

steg i rätt riktning i den ständiga kampen mellan idrottaren och skadorna.    

 

 

4.4. Studiens styrkor och svagheter 

4.4.1. Urval 

Studiedesignen var av kvasi-experimentell design vilket inte ställer lika stora krav på val av 

urval och gruppplacering av deltagarna. En av svagheterna med studien är att den studerade 

gruppen handbollsspelare var relativt liten. Enligt power beräkning för att ta fram 

urvalsstorlek skulle åtminstone 62 personer per grupp behövts för att påvisa en effektstorlek 

på 20 %. Totalt 110 (69 %) av de 162 tillfrågade spelarna inkluderades vid start av studien 

vilket betyder att ca 130 spelare per grupp hade behövt tillfrågas för att ha kvar 90 spelare vid 

start av studien. På grund av studiens tidsperiod under handbollssäsongen så kunde enbart nio 

lag deltaga i studien vilket inte gav tillräckligt många spelare. Det totala bortfallet på 30 

spelare under studieperiodens förlopp var därför extra sensitivt och gjorde att studiens power 

reducerades ytterligare. Studiens låga power bidrog förmodligen till att inte fler signifikanta 

skillnader hittades. Tidigare studier kring olika typer av förebyggande träning mot 

korsbandskador i knäleden hos fotbollsspelare har haft ett större urval i interventionsgruppen, 

mellan 42 till 2479 spelare, och varierande interventionsperioder på mellan 6 veckor till 9 

månader (Michaelidis & Koumantakis, 2014). Ett större urval under en längre period av 
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säsongen hade eventuellt kunnat bidra till att detektera fler signifikanta skillnader mellan och 

inom grupperna.  

 

4.4.2. The Oslo Sports Trauma Research Centre Overuse Injury Questionnaire 

Studien samlade in information om elithandbollspelares subjektiva tankar över symtom av 

överbelastningsskada i axelleden. Enkäten baserades på en modifierad version av 

TOSTRCOIQ vilken tidigare studier har tagit fram som en alternativ metod till att enkelt mäta 

överbelastningsskador i större populationer (Clarsen et al., 2013; Ekman et al., 2013). 

Databearbetningen av insamlad data förändrades något på grund av att formuläret 

modifierades. Modifieringen innebar att svarsalternativet ”Kan ej delta” tillades i frågan 

angående smärta vid idrottsutövande eftersom alternativet fanns för frågorna kring prestation 

och deltagande, se bilaga 3. Frågan angående smärta under idrottsaktivitet behandlades därför 

likt frågorna om prestation och deltagande för beräkning av prevalens av allvarlig 

överbelastningsskada. Denna typ av analys har inte använts i tidigare studier som använt 

samma frågeformulär. Huruvida detta påverkade resultatet kan inte beräknas på i efterhand 

eftersom svarsalternativet ingick under hela studien. Databearbetningen för allvarlighetspoäng 

förändrades något jämfört med tidigare studier. Allvarlighetspoängen beräknades för hela den 

analyserade populationen istället för enbart de som rapporterat symtom. På sätt reducerades 

den genomsnittliga poängen eftersom många av de analyserade spelarna inte angivit några 

symtom.    

 

4.4.3. Nackdelar med självrapporteringsformuläret 

Antalet mättillfällen begränsades på grund av att både svarsfrekvensen i regel minskar och 

den såkallade respondent-fatiguen ökar i och med fler mättillfällen  

(Clarsen et al., 2013; 2014b). Detta genom att sammanföra en fyra veckorsperiod vid 

mättillfälle två. Spelarna i studien fick tydlig information, både muntligt och skriftligt, om att 

detta skulle ske. Frågeformulär som berör en period närmare tillbaka i tiden ger ett mer 

tillförlitligt resultat än de formulär som berör en tidpunkt eller period för flera veckor eller 

månader sedan. Förhoppningsvis kunde denna felrapportering reduceras genom den tydliga 

information som gavs. 

 Tidigare studier som använde samma mätinstrument beskriver en 

överrapportering av idrottarnas symtom vid första mättillfället oavsett skada och specifik 

idrott. Denna typ av överrapportering syns även i den aktuella studien för båda grupperna men 
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framförallt för kontrollgruppen. Deras beräknade veckoliga prevalens ser ut att ha råkat ut för 

en liknande typ av överrapportering då baslinje prevalensen var 53 % för att sedan mellan 

vecka 4-8 stabiliseras och variera mellan 31-38 %, se tabell 2. Några av de tidigare studierna 

undersökte prevalensen av överbelastningsskada under en längre period varför baslinjevärden 

i deras fall kunde exkluderas. På grund av att det var en lång period mellan första och andra 

mättillfället i denna studie så var detta inte möjligt. Effekten av fyra veckors prevention 

raderas om första mättillfället inte tas med i analysen.  

 TOSTRCOIQ är tidigare validitetstestad jämfört med andra rapporteringssystem 

vid överbelastningsskada när formuläret skapades i Norge. Det viktigaste fyndet vid 

jämförelsen var att TOSTRCOIQ var mer sensitivt än tidigare använde instrument vilket 

skapar möjligheter att lätt fånga upp idrottare med symtom för behandling. En annan brist 

med självskattningsformulär är risken att spelaren under- eller överskattar symtomen av 

överbelastningsskadan. Det finns ännu ingen studie som undersöker reliabiliteten av 

mätinstrumentet TOSTRCOIQ. Eftersom det råder fortsatt diskussion kring definitionen av 

överbelastningsskada både teoretiskt och kliniskt så kommer reliabiliteten för just detta 

självskattningsformulär förbli outredd tills forskningen är ense om definitionen. Om ett annat 

instrument som avser mäta överbelastningsskada hade använts i denna studie är det möjligt att 

studien fått ett annat antal inrapporterade skador.   

 

4.4.4. Fördelar med självrapporteringsformuläret 

Självrapporteringsformuläret är ett sensitivt skadeövervakande mätinstrument som tillåter en 

bredare definition av överbelastningsskada genom att fånga in flera typer av fysiska 

beklaganden eller symtom. Traditionella övervakningssystem av skada som baseras på 

förändring av deltagande, time-loss, i sin idrottsspecifika aktivitet är inte att föredra vid 

övervakning av överbelastningsskador då elitidrottaren allt som oftast fortsätter med sitt 

idrottande trots besvär (Bahr, 2009). Genom att låta idrottaren själv få rapportera in skadan så 

undviks den systematiska bias som är förväntad om en tredje part av skadeövervakare är 

involverad, till exempel lagets tränare, fysioterapeut eller annan medicinskt ansvarig  

(Clarsen et al., 2013; 2014b; Orchard & Hoskins, 2007). Den största fördelen med det 

använda mätinstrumentet är att det fungerar bra vid undersökningar som avser mäta 

förändringar av symtom för överbelastningsskada gentemot intervention, träningsmängd eller 

-intensitet över tid (Clarsen et al., 2013; 2014b).  
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4.4.5. Interventionen 

Studieperioden begränsades till åtta veckor på grund av att seriespelet avslutades kring slutet 

av mars/början på april för de fyra olika serierna som inkluderades i studien. Den neurogena 

anpassningen vid träning sker redan efter två till tre veckor varför en intervention på åtta 

veckors förebyggande träning ansågs kunna ge positiva effekter hos individen. Självklart 

spelar individens grundförutsättningar en stor roll för interventionens påverkan och möjliga 

resultat. Axelsmärta och dysfunktioner hos ”overhead athletes” kan orsakas av olika faktorer 

såsom till exempel impingement, instabilitet, ledkapselskada, dysfunktioner i AC-leden eller 

rotatorkuffskador. Orsakerna är många och riskfaktorerna bakom var och en av dessa tillstånd 

kan variera. Variation av tillstånd, och dess innebörd, för spelarna i studien är något som inte 

har tagits hänsyn till vid skapandet av det förebyggande träningsprogrammet. För att minska 

risken att redan befintliga tillstånd av axelsmärta eller dysfunktioner orsakade av andra 

anledningar än överbelastningsskada skulle påverka spelarnas inrapporterade symtom eller 

möjligheten att utföra träningsprogrammet i interventionsgruppen samt dess resultat så 

exkluderades spelare med tidigare akut trauma mot axelled och skuldergördel.  

 Det förebyggande träningsprogrammet instruerades av forskaren själv vid ett 

tillfälle per lag. Utförandet av övningarna kontrollerades vid två tillfällen. Huruvida 

övningarna utfördes avseende god teknik och korrekt repetitionsantal under 

interventionsperioden är inte säkerställt. Antalet utförda förebyggande träningsprogram varje 

vecka kontrollerades genom att spelarna besvarade en specifik fråga i enkäten. De lag som 

utförde programmet gemensamt i grupp hade i större utsträckning fullföljt instruktionerna om 

att utföra programmet tre gånger i veckan. Motivationen att utföra träningsprogrammet ser ut 

att minska under studieperioden baserat på antal utförda pass, se tabell 4. Anledning till den 

minskade motivationen kan vara att tävlingssäsongen avslutades för de flesta i samband med 

slutet av studieperioden. Instruktionen i framtida studier bör därför vara att lagen ska utföra 

träningsprogrammet gemensamt i grupp för att få bättre följsamhet. Rapporteringssystemet får 

anses som godkänt trots att det finns risk för felrapportering. Om denna experimentella studie 

hade utförts i en isolerad miljö där samtliga deltagare hade tränat likadant under samma 

förutsättningar hade dessa problem kontrollerats. Forskning på preventiva åtgärder mot 

korsbandsskador är typexempel på där verklighetsförankrade insatser utvärderats med goda 

resultat av preventionen trots att deltagarna inte befinner sig i en isolerad miljö.  

 Enligt den inrapporterade datan har spelarna i kontrollgruppen inte förändrat sitt 

beteende gällande förebyggande träning för axel/skuldra. Medelvärdet för antal utförda pass 
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per vecka varierade mellan 1,1-1,3 under studieperioden vilket tyder på att deras motivation 

till att utföra förebyggande träning inte förändrades i och med deltagande i studien.   

 

4.5. Framtida forskning 

Denna pilotstudie avsåg undersöka hur prevalensen av överbelastningsskador i axelleden 

påverkades genom utförandet av ett preventivt träningsprogram mot axelskador på 

elithandbollsspelare i Sverige. Studien undersökte nio lag under åtta veckor i slutskedet av 

tävlingssäsongen. Framtida forskning skulle förslagsvis kunna undersöka detta 

träningsprogram vidare, då genom att observera flera elithandbollslag under en längre period 

av säsongen.  

 

5. Konklusion 

Resultaten av denna studie visar på att prevalensen av allvarlig överbelastningsskada i 

axelleden hos elithandbollsspelare i Sverige möjligtvis kan reduceras genom utförande av ett 

preventivt träningsprogram två eller fler än två gånger per vecka under åtta veckor. 

Prevalensen av allvarliga symtom för överbelastningsskada, vilket innebär moderata till 

allvarliga förändringar eller symtom gällande deltagande, prestation eller smärta i 

idrottsaktivitet, visade på förändring för både interventions- och kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen uppvisade en något lägre prevalens av allvarliga överbelastningsskador 

än kontrollgruppen vid studiens slut. Skillnaden för prevalens av allvarlig 

överbelastningsskada inom interventiongruppen, undergrupperade på antal utförda 

förebyggande träningspass (<2 och ≥2), var signifikant (p = 0,044) och visade på att  

≥2 utförda pass per vecka gav en lägre prevalens av allvarlig överbelastningsskada. 

Allvarlighetspoängen minskade för de båda grupperna under studien. Det fanns en tendens till 

signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,064), där kontrollgruppen förbättrades något mer 

trots ett högre värde vid mätning vecka 8. Det preventiva träningsprogrammet konstruerades 

utefter resultat från tidigare forskning vilka har tagit fram riskfaktorer för axelskador hos 

”overhead athletes”. Axelskada och dysfunktioner hos ”overhead athletes” kan orsakas av 

olika faktorer vilket innebär att även riskfaktorerna bakom var och en av dessa tillstånd kan 

variera. Det är därför viktigt att upplysa om träningsprogrammet påverkan på individnivå kan 

se annorlunda ut jämfört med resultatet på gruppnivå i den större populationen. 
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6. Tack till… 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga deltagande i studien det vill säga spelare, tränare, 

fystränare och medicinskt ansvariga i lagen. Jag vill också tacka Ewa Heidvall och  

Marie Wedberg för hjälp och information inom forskningsområdet. 
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Bilaga 1: Bakgrundsinformation elithandbollslag 

 

Bakgrundsinformation elithandbollslag 

 

1) I vilken serie spelar laget, ange här även herr- eller damlag? 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Hur många timmar tränar laget tillsammans under en genomsnittlig vecka? 

___________________________________________________________________________ 

 

2a) Hur många timmar av dessa är handbollsrelaterade? __________________________ 

 

2b) Hur många av dessa timmar är styrke-, grund-, konditionsträning osv? 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Utför laget någon förebyggande träning för tillfället? Om ja, vilken typ av träning? 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Hur många matcher kommer laget spela de kommande åtta veckorna? 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Har spelarna tilldelats anpassade träningsprogram som utförs på egen hand? Om ja, 

vilken typ av träning och hur många timmar per vecka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vid frågor kontakta Robin Gustafsson,  

telefon: 0704393008, e-post: robin.gustafsson@student.gih.se 

Tack för svar! 
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Bilaga 2: Förebyggande träningsprogram 
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Bilaga 3: Enkät angående överbelastningsskada i axelleden 

 
 

 

 

 

 



   46 
 

 

 
 

 

 

 

 



   47 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   48 
 

Bilaga 4: Skriftlig information om studien 

 
 

Prevention av överbelastningsskador i axelleden hos elithandbollsspelare 
 
Bakgrund 

Axelskador/-besvär är vanligt förekommande hos handbollsspelare. För två år sedan gjordes 

en undersökning av förekomsten av axelskador/-besvär hos herrelitspelare i Sverige. Nästan 

70 % av spelarna uppgav aktuella eller tidigare skada/besvär. Axelbesvären uppstår ofta 

gradvis i form av en överbelastningsskada. Många spelare fortsätter att träna/spela match trots 

besvär, men tvingas till slut avstå eller förändra idrottsaktivitet då skadan blir värre. Det finns 

idag lite forskning om förebyggande träning mot axelskador. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur ett förebyggande träningsprogram påverkar förekomsten av 

överbelastningsskador i axelleden hos elitspelare inom handboll.   

 

Förfrågan om deltagande 

Du är tillfrågad att delta för att du tillhör A-lagstruppens kontrakterade spelare, eller de som 

på regelbunden basis tränar och/eller spelar med laget. Du har ej tidigare drabbats av en 

axelskada genom trauma och är för tillfället frisk och så pass skadefri att du anses klara av 

normal träning/matchspel.  

 

Hur går studien till?  

 Du fyller i utsänd enkät vid totalt sex tillfällen under en åttaveckors period. Enkäten 

skickas ut med e-post på söndagar, vid uteblivet svar skickas en påminnelse inom två 

dagar.  

 Om du under studieperioden drabbas av en akut skada, var god kontakta ansvarig 

forskare för vidare rapport. Om du inte hör av dig inom ett par dagar kommer 

forskaren ta kontakt med dig.  

 Om du är placerad i interventionsgruppen kommer du tillsammans med ditt lag att få 

instruktioner och genomgång av utförandet av ett förebyggande träningsprogram mot 

överbelastningsskador i axelleden.  

 Om du är placerad i interventionsgruppen kommer du få utföra det förebyggande 

träningsprogrammet tre gånger i veckan under åtta veckor. Du/ni som individ/lag är 

själva ansvariga för att träningen utförs. 

 De data som samlas in via enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att inga personuppgifter kommer att redovisas i uppsatsen. Endast forskaren 

har tillgång till materialet. 
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Vilka är riskerna?  

 Muskelstärkande övningar förväntas medföra en övergående lokal muskulär ömhet 

relaterat till en ökad belastning av den aktuella muskulaturen (så kallad träningsvärk). 

 Skulle träningsprogrammet i sig medföra obehag eller en ökad smärta i din axel tag 

kontakt med forskaren så snabbt som möjligt. 

 

Finns det några fördelar med studien?  

Förhoppningen är att denna studie ska ge tydligare riktlinjer i arbetet med skadeförebyggande 

träning hos handbollsspelare på elitnivå.  

 

Hantering av data och sekretess 

Enkätsvaren hanteras av ansvariga forskare. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas 

så att inte obehöriga kan ta del av dem. Analys av data sker efter fullständig datainsamling. 

Resultatet redovisas på gruppnivå. Din identitet kommer inte redovisas vilket innebär att du 

förblir anonym. Ansvarig för dina personuppgifter är Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 

i Stockholm. Resultaten kommer redogöras skriftligt i masterexamensarbete samt muntlig 

presentation och försvarande av innehåll vid GIH.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Du som deltagare har rätt att ta del av den totala sammanställningen. Vid intresse kan du som 

deltagare ta kontakt med oss. Studiens resultat kommer vara sammanställt i juni 2015. 

 

Försäkring, ersättning  

Personlig patientskadeförsäkring gäller, ingen särskild försäkring tecknas för studien.  

Ingen ersättning kommer att delas ut. 

 

Frivillighet  

Deltagande i forskningsprojektet är helt frivilligt. Du har när som helst, utan särskild 

förklaring, rätt att avbryta ditt deltagande. Vid ändrat samtycke om personuppgifter och/eller 

deltagande var god kontakta ansvariga forskare.  

 

Ansvariga 

Robin Gustafsson, leg. fysioterapeut, student vid masterprogrammet i idrottsvetenskap vid 

GIH, telefon: 070-439 30 08, e-post: robin.gustafsson@student.gih.se 

Handledare: Mikael Mattsson, PhD, lektor/assistant professor vid GIH,  

telefon: 0735-367 362, e-post: mikael.mattson@gih.se 

 

Vid frågor eller oklarheter kring studien kontakta oss så fort som möjligt! 

 

 

 

 

mailto:robin.gustafsson@student.gih.se
mailto:mikael.mattson@gih.se
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Bilaga 5: Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hur ett preventivt 

träningsprogram riktat mot riskfaktorer för skada i axelleden utfört under åtta veckor i slutskedet av 

tävlingssäsong påverkade prevalensen av överbelastningsskador i axelleden hos elithandbollsspelare. 

  

 • Hur påverkas prevalensen av, och prevalensen av allvarliga, överbelastningsskador i 

 axelleden mätt med en modifierad svensk version av ”The Oslo Sports Trauma 

 Research Centre Overuse Injury Questionnaire” (TOSTRCOIQ) under åtta veckor med 

 samtidigt genomförande av ett preventivt träningsprogram för axelleden på 

 elithandbollsspelare i Sverige? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Shoulder injury, overuse injury, risk factors, prevalence, prevention, handball, baseball, throwing 

athlete, sleepers stretch, cross body stretch, push up plus, excentric training shoulder, handboll 

 

 

Var har du sökt? 
Artikeldatabasen PubMed. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Shoulder injury and prevention, shoulder injury and risk factors, shoulder injury and handball and 

prevalence, overuse injury and handball and prevalence, cross body stretch, push up plus, excentric 

training shoulder, handboll, shoulder injury and baseball, shoulder injury and throwing athlete,  

 

 

 

Kommentarer 
 

 


