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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Behovet att hitta bakomliggande orsaker till handbollsskador för att kunna 

utforma skadepreventiva åtgärder är stort. I andra idrotter har ett samband mellan maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2-max) och skador kunnat ses.  

Syfte: Att undersöka samband mellan VO2-max och/eller laktattröskelvärde och skador hos 

elithandbollspelare.  

Metod: En prospektiv icke experimentell sambandsstudie utfördes. Trettio 

elithandbollsspelare och handbollsgymnasiespelare inkluderades. Skador och testresultat för 

VO2-max och laktattröskel samt tänkbara konfounders (återskada av tidigare generell skada, 

återskada av tidigare skada i nedre extremitet, ålder, BMI och ben och bålstyrka för 

gymnasiespelarna) registrerades under matchsäsongen 2014-2015. En bivariat analys med 

Spearmans rangkorrelationsberäkning utfördes. Tjugosex respektive 11 av spelarna hade data 

på VO2-max respektive laktattröskelvärde. Konfounders som visade samband med generella 

skador eller skador i nedre extremiteten analyserades bivariat för samband med VO2-max och 

laktattröskelvärde. 

Resultat: Inga signifikanta samband fanns mellan VO2-max respektive laktattröskelvärde 

och skador. Signifikanta samband fanns för tidigare generella skador respektive tidigare skada 

i nedre extremiteten och att återfå densamma samt mellan återskada av tidigare skada i nedre 

extremiteten och VO2-max. 

Konklusion: Signifikanta samband fanns för återskada av tidigare skada samt mellan 

återskada i nedre extremiteten och VO2-max vilket bör beaktas i den kliniska vardagen. 

Större studier behövs för att klargöra det sambandet mellan VO2-max respektive laktattröskel 

och skador.  

Sökord: Handboll; idrottsskador; laktattröskel; syreupptagningsförmåga  

  



ABSTRACT 

Background: The need to find the underlying causes to handball injuries and to develop 

injury prevention programs is great. In other sports a relationship between maximal oxygen 

uptake (VO2 max) and injury have been seen. 

Purpose: To examine the relationship between VO2 max and/or lactate threshold and injuries 

in elite handball players. 

Methods: A prospective, non experimental correlational study was conducted. Thirty elite 

handball players and handball high school players were included. Injuries and test results for 

VO2-max, lactate threshold and potential confounders ( re-injury of the previous injury, re-

injury of previous injury of the lower limb, age, BMI and legs and core strength for the high 

school players) were registered during the season 2014-2015. A bivariate analysis using 

Spearman's rank correlation calculation was conducted. Twenty-six respectively 11 of the 

players had data on VO2-max, respectively lactate threshold. Confounders that showed 

connection with injuries or injuries in the lower extremity were analyzed for the bivariate 

correlation with VO2-max and lactate threshold. 

Results: No significant correlation was found between VO2-max respectively lactate 

threshold and injury. Significant correlations were seen between previous injury respectively 

previous injury to the lower extremity and to get a re-injury. A significant correlation were 

seen between re-injury of a previous injury in the lower limb and VO2-max. 

Conclusions: Significant associations were seen between re- injury of earlier injury and 

between re-injury of the lower extremity and VO2-max and should therefore be considered in 

the clinical practice. Larger studies are needed to clarify the relationship between VO2-max 

and lactate threshold and injuries. 

Keywords: Handball; lactate threshold; maximal oxygen uptake; sports injury
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1 BAKGRUND 

1.1 Sjukgymnasten/fysioterapeuten  

Sjukgymnasten/fysioterapeuten spelar en viktig roll inom både hälso-, sjukvård och idrott. I 

broschyren sjukgymnastik som vetenskap och profession går att läsa att just idrott är ett 

område där sjukgymnasten ska verka. Syftet med sjukgymnastik går också att hitta i 

broschyren och beskrivs som att sjukgymnasten ska främja hälsa, att	  förebygga ohälsa och att 

lindra och bota sjukdomar	  och skador samt att uppnå, vidmakthålla eller	  återerövra optimal 

funktionsförmåga för att vara	  delaktig i vardags- och arbetslivet. Sjukgymnasten ska arbeta 

evidensbaserat och bidra till att öka kunskapen inom fysioterapivetenskapen för att främja 

hälsa, förebygga och behandla olika hälsoproblem, sjukdomar eller skador (Broberg & Tyni-

Lenné, 2010).	  

1.2 Idrottsskador 

Elitidrott är liksom lugnare fysisk aktivitet i många fall positivt för vår hälsa (Teramoto & 

Bungum, 2010). Det är dock ett faktum att träningsdosen eller belastningen kan bli för hög 

eller att idrottaren utsätts för yttre trauman i samband med idrottsaktivitet och vissa idrotter är 

hårt drabbade av skador i rörelse-stödjeorganen. I Sverige var 1996 var femte skada på våra 

akutmottagningar idrottsrelaterad (Lindqvist, Timpka & Bjurulf, 1996). År 2010 var 104000 

vårdkontakter orsakade av idrottsaktivitet, cirka var sjätte akutbesök (Socialstyrelsen, 2011).  

1.3 Skador inom handboll 

Handboll är en av sporterna med högst skadefrekvens i rörelse-stödjeapparaten och där är 

distorsionsskador i knä och fotled vanligast (Langevoort, Myklebust, Dvorak & Junge, 2007). 

följt av hand/handledsskador och huvudskador. Dessa fyra områden står tillsammans för 

närmare 80 % av alla skador både för män och kvinnor. Kvinnor uppvisar dock högre andel 

knäskador medan männen visar en högre andel huvudskador. Det verkar också finnas en 

skillnad för vilka skador som drabbar spelare i olika åldrar. Unga spelare upp till 14 år 
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tenderar oftare drabbas av till exempel finger, hand och huvudskada medan skador i nedre 

extremiteten är vanligare då spelaren blir äldre (Henke, Luig & Schulz, 2014). Vissa skador 

som är vanliga hos handbollsspelaren, till exempel främre korsbandsskada, är allvarliga och 

kan leda till att idrottaren tvingas sluta spela handboll. Skadorna kan även ge upphov till 

exempelvis knäartros efter avslutad karriär. Korsbandsskador opereras i stor utsträckning och 

kräver en lång rehabperiod vilket även ger en hög samhällsekonomisk kostnad (Frobell, Roos, 

Roos, Ranstam & Lohmander, 2010). I USA görs årligen cirka 200000 

korsbandsrekonstruktioner till en kostnad av cirka tre miljarder dollar per år (Brophy, Wright 

& Matava, 2009). 

Under de olympiska spelen 2012 i London var handboll den tredje mest skadedrabbade 

idrotten efter taekwondo och fotboll. Hos herrhandbollsspelarna drabbades 17,4 % av någon 

skada och 3,4 % av skada som ledde till minst sju dagars konvalescens. (Engebretsen et al., 

2013).  

Skadefrekvensen är högst i matchsituation, sannolikt på grund av högre intensitet och mer 

kontakt mellan spelarna än under handbollsträning. I en studie gjord på manliga tyska 

handbollsspelare visades en skadefrekvens på 0,6 skador per 1000 träningstimmar samt 14,3 

skador per 1000 matchtimmar (Seil, Rupp, Tempelhof & Kohn, 1998).  

Skador är dock vanligast i situationer som snabba sidledsförflyttningar, hopp och landning 

utan kontakt med andra spelare och då i nedre extremiteten. Fler skador sker när spelaren är i 

anfall än i försvar (Bere, Bahr & Popovic, 2014). Skaderisken ökar längre in i respektive 

halvlek för att mot slutet av halvleken åter minska något (Langevoort et al., 2007). I studier 

har man sett att skadefrekvensen är lika för ungdomar som vuxna (Olsen, Myklebust, 

Engebretsen & Bahr, 2006). 

Trots att stora insatser gjorts på området så fortsätter knäskador öka i antal och andelen 

knäskador som behöver kirurgisk åtgärd har ökad med 30-40 % sedan år 1987 (Henke et al., 

2014). Behovet att hitta orsakssamband med skador som kan leda till skadepreventiva 

åtgärder är därför stort.  

1.4 Fysiska tester inom idrotten generellt och inom handboll 

I de flesta idrotter utförs olika fystester på spelarna för att mäta idrottares fysiska kapacitet. 

Detta för att identifiera eventuella riskfaktorer för skada eller eventuella brister i 
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prestationsförmåga. Ett vanligt förekommande test inom handboll är Fysprofilen™ vilket även 

många andra idrotter gör. Det är testbatterier som är utarbetade av Sveriges olympiska 

kommitté och utformade utifrån den specifika idrottens krav. Där testas fyra olika 

delkapaciteter, styrka, power, anaerob och aerob förmåga genom testerna knäböj, bänkpress, 

greppstyrka, frivändning, squat jump (upphopp med stillastående start i 90 graders 

knäflexion), counter movement jump (upphopp med start i upprätt position. Testpersonen 

böjer sedan knän och höfter ner till 90 graders flexion och utför sedan omedelbart ett 

upphopp), 10 meter sprint, 20 meter sprint, chins (räckhäv, testpersonen har en 

utgångsposition hängande i ett räcke med raka armar och drar sig sedan upp med hakan ovan 

räcket), dips (barrpress, där testpersonen fritt hängande i en barr pressar upp kroppen från 

böjda till raka armar), brutalbänken (knäveckshängande situps), Coopers test (max löpning 

3000 meter alternativt max sträcka på 12 minuter), beep-test (konditionstest där testpersonen 

springer 20 meter fram och tillbaka på en bestämd tid som för varje minut blir kortare, ger ett 

beräknat VO2-max), jojo-test (liknar beep-test men i detta test vilar testpersonen fem 

sekunder efter varje 40 meter) och VO2-max-test. Den innehåller referensvärden och 

övningsförslag om en spelare får ett utifrån profilen lågt resultat. Poängberäkningarna baseras 

på en stor mängd testresultat sedan 20 år tillbaka både från Sverige och utlandet och ger en 

bild av vilka fysiska baskvaliteter som krävs för att prestera så bra som möjligt i sin idrott. 

Olika profiler finns för olika idrotter och där har till exempel handboll en egen profil 

(Sveriges olympiska kommitté, 2014).  

1.4.1 VO2-max och laktattröskelvärde 

VO2-max är tillsammans med laktattröskelvärde och rörelseekonomi avgörande för vilket 

aerob arbetskapacitet en person har. VO2-max är det maximala värdet för i vilket hastighet 

kroppen kan ta upp och konsumera syre och mäts vanligtvis i l/min eller ml/kg/min. 

Laktattröskelvärde är den arbetsintensitet där mängden mjölksyra i musklerna kraftigt ökar, 

vanligen mätt som över 51 procents lutning av laktatvärdeskurvan. Det är en exponentiell 

kurva och vid arbetsbelastning under laktattröskeln sker endast en liten ökning av laktatvärdet 

för att vid 51 procents lutning snabbt öka och omöjliggöra fortsatt aktivitet på samma 

intensitetsnivå. Hos otränade är laktattröskelvärdet oftast 50-60 % av VO2-max och hos 

elittävlande inom uthållighetsidrotter så högt som 90-95 %. Vid aktivitet med intensitet under 

laktattröskelvärdet kan idrottare vara intensivt aktiva i upp till två timmar innan muskulär 

trötthet uppkommer. Vid arbete över tröskeln (anaerobt arbete) sker denna uttröttning mycket 

snabbare (Kravitz & Dallek, 2003, McArdle, Katch & Katch, 2006). VO2-max mäts i 
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fysprofilen med hjälp av Coopers test (3 km löpning på tid) och ger ett uppskattat värde av 

den maximala syreupptagningen (Sveriges olympiska kommitté., 2014). Vissa idrotter och en 

del klubbar inom handboll har även möjlighet att utföra ett maximalt syreupptagningstest där 

ett faktiskt värde fås fram utifrån en analys av utandningsluft i samband med maximal 

ansträngning. 

1.5 Riskfaktorer för idrottsskador generellt samt inom handboll 

I den nu tillgängliga forskningen som finns delas de olika tänkbara riskfaktorerna för skada 

upp i inre och yttre faktorer. Bland de inre faktorerna räknas kön, ålder, tidigare skada, fas i 

menstruationscykel, aerob förmåga, kroppsstorlek, dominant ben, ledrörlighet, muskelstyrka, 

postural stabilitet och anatomiska skillnader. Det råder dock brist på konsensus mellan olika 

studier och för prediktorer för olika skadetyper, riskfaktorer och olika idrotter (Murphy, 

Connolly & Beynnon, 2003). Av ovan nämnda riskfaktorer finns för handbollsspelare endast 

stöd för att tidigare skada visat sig vara en prediktor för återskada hos handbollsspelare 

generellt och kvinnligt kön och fas i menstruationscykeln som visats vara prediktor för ACL-

skada. Avseende kön som riskfaktor generellt inom idrotten så är kvinnor i de flesta fallen 

mer skadeutsatta än män, framförallt avseende knäskador. Där har man inom handbollen sett 

en två till tre gånger så hög risk att drabbas av korsbandsskada som kvinna än som man 

(Myklebust, Maehlum, Holm & Bahr, 1998). Knäskador verkar vid en granskning av 

forskningen vara vanligast hos kvinnor oavsett sport, även i basket där man generellt ser en 

ökad risk för skador hos män (Messina, Farney & DeLee, 1999). Övriga ovan nämnda 

riskfaktorers samband med skador inom handboll saknar stöd då det saknas studier eller inte 

har kunnat styrkas signifikanta samband.  

Bland yttre faktorer räknas till exempel användande av skydd eller spelunderlag (Murphy et 

al., 2003). 

1.5.1 Samband mellan spelarens ålder och risk för skada 

Skadefrekvensen är som ovan nämns lika för både ungdomar och vuxna inom handbollen 

(Olsen et al., 2006) men att skadetyp skiljer sig åt där unga spelare upp till 14 år tenderar att 

oftare drabbas av finger, hand och huvudskada. Äldre spelare tenderar oftare drabbas av 

skador i nedre extremiteten (Henke et al., 2014). 
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1.5.2 Samband mellan spelarens BMI och risk för skada 

Sambandet mellan BMI och risk för skada är något oklart och där skiljer sig resultatet och 

beroende på vilken idrott eller skadetyp som undersökts. För handbollsspelare saknas denna 

typ av studie men Jones, Bovee, Harris och Cowan (1993) såg i sin studie på militärer att de i 

den högsta respektive lägsta kvartilen avseende BMI hade en tre gånger ökad risk för skada i 

nedre extremiteten jämfört med de i de två mellersta kvartilerna. Knapik et al. (2001) såg 

dock inget sådant samband i sin studie på militärer. Flera andra studier på bland annat 

fotbollsspelare har inte heller kunnat visa ett sådant samband (Murphy et al., 2003). I en 

studie på militära rekryter fanns dock att BMI var en konfounder då det kunde maskera 

korrelationen mellan VO2-max och skador om löpförmåga på 3000 meter användes som test 

(Heir & Eide, 1996). BMI mäts som sambandet mellan kroppens längd och vikt utifrån 

formeln vikten/(längden i meter i kvadrat) (Nikolaidis & Ingebrigtsen, 2013). 

1.5.3 Samband mellan tidigare skada och ny skada 

Ett område där det absoluta flertalet studier kommit fram till samma sak oavsett skadetyp 

och/eller idrott är att tidigare skada är en prediktor för att åter drabbas av samma skada 

(Chomiak, Junge, Peterson & Dvorak, 2000; McKay, Goldie, Payne & Oakes, 2001; Messina 

et al., 1999). I en dansk studie undersöktes detta bland 517 manliga och kvinnliga 

elithandbollsspelare hos såväl U16 (ungdomsspelare under 16 år), U18 (ungdomsspelare 

under 18 år) och vuxna. Då fanns ett samband mellan tidigare skada, som orsakat 

matchfrånvaro mer än fyra veckor, och ny skada hos U16 spelarna (Moller, Attermann, 

Myklebust & Wedderkopp, 2012). 

1.5.4 Samband mellan styrka och skada 

Styrka har i många studier undersökts som en eventuell prediktor för skada (Beynnon, 

Renstrom, Alosa, Baumhauer & Vacek, 2001; Ekstrand & Gillquist, 1983). Där har skiftande 

resultat setts inom olika idrotter, skadetyper, styrka i olika muskler och vilken typ av styrka 

(uthållighets-, max-, koncentrisk, excentrisk och isometrisk styrka) som undersökts och det är 

tydligt att den inte råder konsensus gällande styrkans eventuella påverkan på skaderisk. Det 

har vid en sökning inte heller gjorts någon studie där detta undersökts hos handbollsspelare 

(Murphy et al., 2003).  
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1.5.5 Neuromuskulär funktion och skador inom handboll 

Det finns en del forskning där skadeförebyggande träning hos handbollsspelare utvärderats. 

Framförallt har studierna undersökt om olika typer av neuromuskulär träning har en 

skadeförebyggande effekt på distorsionsskador i knä- och fotled, något som de flesta 

studierna har kunnat visa (Petersen et al., 2005; Myklebust et al., 2003; Yoo et al., 2010). Det 

finns däremot studier till exempel Petersen et al. (2005) där neuromuskulär träning har 

studerats utan att signifikant kunnat påvisa minskat antal skador vilket tyder på att det finns 

flera komponenter som kan påverka resultatet. 

Den neuromuskulära funktionen beskrivs som förmågan för nervsystemet att anpassa sig till 

förändringar i ledens mekanik. Viljemässig och reflexmässig muskelaktivitet kan agera 

ledstabiliserande och på så sätt minska skaderisken genom att redan inför till exempel en 

landning eller riktningsförändring spänna muskler och stabilisera leden (Needle et al., 2014). 

Den neuromuskulära funktionen har visat sig försämras vid en muskulär trötthet och flera 

studier har visat att detta kan leda till en nedsatt förmåga att skydda en led mot skada. I en 

studie av Jackson, Gutierrez och Kaminski (2009) påvisades en sämre dynamisk stabilitet i 

fotleden vid uttröttad ankelmuskulatur. Zebis et al. (2011) visade i sin studie på 

handbollsspelare att en muskulär trötthet i handbollspel ger en försämrad funktion av 

agonister till främre korsbandet vid snabba sidledsförflyttningar. Liederbach, Kremenic, 

Orishimo, Pappas och Hagins (2014) visade i sin studie ett samband mellan muskulär trötthet 

och ökad vackling i knäleden i landning vid hopp. 

Det finns även studier gjorda där idrottare fått belasta över sin laktattröskel till muskulär 

trötthet. I en studie av Weist, Eils och Rosenbaum (2004) fanns då ett förändrat 

rörelsemönster vid löpning. Vid mätning av belastning i foten ökade denna signifikant efter 

att den muskulära tröttheten börjat. Risken för stressfrakturer kunde då antas öka då en större 

del av belastning togs upp av skelettet på grund av förändrad biomekanik. I litteraturen kan 

alltså såväl akuta distorsionsskador samt överbelastningsskador knytas till en förändrat 

rörelsemönster på grund av en muskulär trötthet något som är vanligt i handboll. I Póvoas, 

Ascensão, Magalhães, Seabra, Krustrup, Soares, et al. (2014) studie undersöktes 

elithandbollsspelare under och efter match avseende puls, laktatnivåer och muskulär fatigue 

och det visade sig att perioder av fatigue uppkom under flera tillfällen av matchen. Puls sjönk 

och laktatvärden ökade mot slutet av respektive halvlek och prestationsförmågan muskulärt 

var tydligt nedsatt efter match. 
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1.5.6 Samband mellan VO2-max och/eller laktattröskel och idrottsskador 

I forskningen delas skador in i olika skadetyper och skadelokalisationer. För skador i nedre 

extremiteten har man i tidigare studier, då hos fotbollsspelare, sett ett samband med lägre 

VO2-max. Gastin, Meyer, Huntsman och Cook (2014) undersökte olika inre faktorers 

påverkan på skaderisk hos australiska footballspelare (en blandning mellan fotboll och rugby). 

De kom fram till ett samband mellan lågt VO2-max och antalet skador under säsong. Även ett 

samband mellan lågt BMI och skador fanns. I Eriksson, Jorfeldt och Ekstrand (1986) studie 

fanns en minskad risk för distorsionskador medan överbelastningsskadorna var fler hos de 

spelarna med hög syreupptagningsförmåga.  

Flera studier som undersöker ett samband mellan VO2-max och antal skador är gjorda på 

militärer. Knapik et al. (2001) visade i sin studie på militärer under grundutbildning en 

korrelation mellan lågt VO2-max och en förhöjd skaderisk oberoende av testresultat i övriga 

fystester som till exempel rörlighet, hoppförmåga eller styrka. Bell, Mangione, Hemenway, 

Amoroso och Jones (2000) kunde vid sin undersökning där könstillhörighet som riskfaktor för 

skada undersöktes visa en tydligt högre risk för skada hos kvinnor än hos män under en 8-

veckors träningsperiod i det militära. Vid en multivariat analys av värdena slogs dock fast att 

kvinnligt kön i sig inte gav en ökad skaderisk utan det var de kvinnliga deltagarnas lägre 

VO2-max som var orsaken till den ökade skaderisken.  

Även hos balettdansare har man kunnat se samband mellan ett högre antal skador hos dansare 

med lägre VO2-max (Twitchett et al., 2010). Undersökning av samband mellan laktattröskel 

och skador inom idrotten saknas idag vid en litteratursökning på området. För analys av 

möjliga samband mellan VO2-max och antal skador saknas vid en litteratursökning studier 

inom handboll. 

I studierna av Gastin et al. (2014), Eriksson et al.(1986), Knapik et al. (2001), Bell et al. 

(2000) och Twitchett et al. (2010) saknas en teoretisk bakgrund till ett samband mellan VO2-

max och antal skador.  

1.6 Hypotes 

Hypotesen är att en hög VO2-max och/eller laktattröskelvärde leder till minskat anaerobt 

arbete. Detta ger en minskad muskulär trötthet under handbollspel och därigenom bidrar till 

att bibehålla en god neuromuskulär funktion. Detta tros ge en lägre skaderisk, framförallt 
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avseende skador i nedre extremiteten vilket visat sig vara relaterat till nedsatt neuromuskulär 

funktion.  

1.7 Problemformulering 

Handboll är en skadeutsatt idrott och behov finns därför att utarbeta skadepreventiva åtgärder. 

Ett första led i detta är att undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka förekomst av 

skador. Samband mellan antal skador och VO2-max har kunnat ses inom andra idrotter men 

har ännu inte undersökts inom handboll. Samband mellan laktattröskelvärde och skador 

saknas generellt och bör därför liksom skadesamband med VO2-max undersökas då 

latattröskelvärdet är ett bra mått på den aeroba arbetskapaciteten. 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilket samband som finns mellan VO2-max och/eller 

laktattröskel och skador (generell samt för skador i nedre extremiteten) hos vuxna 

herrallsvenska handbollsspelare samt herrspelare på handbollsgymnasium. 

1.9 Frågeställningar 

1: Vilket samband finns mellan vo2-max och skador (generellt samt för skador i nedre 
extremiteten) för spelare i en svensk handbollsklubb? 

• Generellt hos herrspelare (ungdom och vuxna) på elitnivå. 

• Hos herrallsvenska spelare. 

• Hos herrungdomspelare på handbollsgymnasium. 

2: Vilket samband finns mellan laktattröskelvärde och skador (generellt samt för skador i 
nedre extremiteten) för spelare i en svensk handbollsklubb? 

• Generellt hos herrspelare (ungdom och vuxna) på elitnivå. 

• Hos herrallsvenska spelare. 

• Hos herrungdomspelare på handbollsgymnasium. 
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2 METOD 

2.1 Design 

Studien är en icke experimentell prospektiv sambandsstudie (kohortstudie). Ingen intervention 

gjordes, utan sambandet mellan VO2-max/laktattröskelvärde och skaderisk undersöktes 

genom analys av data som samlats in under handbollssäsongen 2014-2015. En icke 

experimentell design valdes då den är en bra design att utforska ett relativt outforskat område 

där det är svårt att utforma interventioner. En prospektiv design passade denna studie då syftet 

var att undersöka samband mellan variabler där en antagen orsak till ett fenomen var 

utgångspunkten och urvalsgruppen sedan följdes under en tid fram tills det antagna 

effekten/fenomenet (Polit & Beck, 2008). I denna studies fall VO2-max- och/eller 

laktattröskelvärde som orsak och antal skador som effekt. Designen passade även väl in i 

urvalsgruppens befintliga testrutiner under säsongen.  

2.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes där data från en handbollsklubb i herrallsvenskan (den 

svenska andradivisionen) samt en nationell idrottsutbildning (handbollsgymnasium) 

inkluderades. De hade den testutrustning som krävdes för denna studie och utför tester 

regelbundet på samtliga spelare. Alla A-lagsspelare samt herrspelare i årskurs två och tre som 

studerar på handbollsgymnasiet inkluderades. För att få ett större urval gick även en förfrågan 

ut till två elitserieklubbar i mars 2015 om de hade möjlighet att bistå med data. De saknade 

dock såväl testutrustning som skadedata. 

Studiens upplägg presenterades muntligt och skriftligt den 13/2-2015 i samband med träning 

på handbollsgymnasiet årskurs två och tre, samt matchgenomgång för spelare i A-lag. Två 

spelare som inte deltog vid informationen erhöll muntlig information via telefon samt skriftlig 

information via post. Totalt 30 spelare tillfrågades om deltagande i studien. Samtliga lämnade 

sitt skriftliga godkännande till deltagande i studien. 19 spelare i A-lag och 14 spelare på 

handbollsgymnasium, totalt 30 spelare då tre av handbollsgymnasiespelarna även ingick i A-

laget. Sex av spelarna på handbollsgymnasiet var vid informationen inte fyllda 18 år. Skriftlig 

information tillsammans med förfrankerade svarskuvert skickades därför till deras föräldrar 

den 16/2-2015, som sedan lämnade godkännande till deltagande. En påminnelse till målsmän 



10 

som ej skickat tillbaka blankett om samtycke till deltagande i studien skickades ut den 12/3-

2015. Vid påminnelse användes samma informationsbrev och samtyckesblankett med 

medskickat förfrankerat svarskuvert. Informationsbrev och samtyckesblankett ses som Bilaga 

1 och 2.  

Av samtliga 30 som tackat ja till deltagande i studien hade 26 spelare testvärden för VO2-max 

och inkluderades i korrelationsberäkning mellan VO2-max och skador. Elva spelare hade 

testvärden för laktattröskel och inkluderades för korrelationsberäkning mellan 

laktattröskelvärde och skador. För de beroende variablerna samt alla övriga eventuella 

konfounders ålder, BMI, tidigare skada samt tidigare skada i nedre extremiteten fanns data för 

samtliga 30 spelare som därmed inkluderades. Beskrivning av hela urvalsgruppens 

karaktäristika och testvärden ses i tabell 1.  

Tabell 1. Beskrivning av hela gruppens inkluderade spelare och de olika variablernas fördelning och 

värden. 

  

Av A-lagsgruppens 19 spelare hade 16 spelare testvärden för VO2-max och fem testvärden 

för laktattröskel. För de beroende variablerna samt alla övriga eventuella konfounders ålder, 

BMI, återskada av tidigare skada samt återskada av tidigare skada i nedre extremiteten fanns 

data för samtliga 19 spelare som därmed inkluderades. Se tabell 2 för fullständig beskrivning 

av gruppen.  
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Tabell 2. Beskrivning av A-lagsgruppens inkluderade spelare och de olika variablernas fördelning och 

värden. 

 

Av handbollsgymnasiegruppens 14 spelare hade 13 spelare testvärden för VO2-max och åtta 

testvärden för laktattröskel och inkluderades för korrelationsberäkning. För de beroende 

variablerna samt alla övriga eventuella konfounders ålder, BMI, styrka i knäböj, tidigare 

skada samt tidigare skada i nedre extremiteten fanns data för samtliga 19 spelare som därmed 

inkluderades. Se tabell 3 för fullständig beskrivning av gruppen. 

Tabell 3. Beskrivning av Handbollsgymnasiegruppens inkluderade spelare och de olika variablernas 

fördelning och värden. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Skadedata 

Efter avslutad säsong kontaktades respektive lags ledare för att få deras skaderegistreringar 

för säsongen. Parallellt med detta granskades även matchprotokoll för att se om någon spelare 
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saknades. Att använda sig av både matchprotokoll och coachregistrering är något som använts 

i en tidigare studie (Olsen et al., 2006). Därefter togs direkt kontakt med aktuell spelare för att 

undersöka om någon skada hade missats i registreringen, om skadetypen stämde och om 

spelaren haft denna skada sedan tidigare. Endast skador som uppkommit under 

handbollsträning eller match och under tävlingssäsong samt resulterat i minst en match 

frånvaro registrerades. Matchfrånvaro på grund av sjukdom räknades inte med. 

Tävlingssäsong räknades som tiden då grundserien i handbollsallsvenskan för herrar spelades 

20/9 2014 – 29/3 2015. I år spelades för A-laget endast 25 matcher då ett lag drog sig ur 

serien under säsongen. För handbollsgymnasiespelarna spelades 22 matcher i division två 

samt ytterligare 22 matcher i junior-SM. Antal skador räknades i enheten antal 

skador/spelare/säsong. Ingen av de skadade spelarna undersöktes eller behandlades av 

författaren. Bedömning om spelaren var ok att spela match gjordes av ledare i A-laget samt 

gymnasiet/farmarlaget. Skade- och testdata avidentifierades av författaren efter mottagande, 

och behandlades konfidentiellt.

 

Figur 1: Säsongs- och datainsamlingsperiod 

2.3.2 Laktattröskelvärde 

Laktattröskelvärde testades före VO2-max-testet genom att prov på blodets laktatnivå togs 

genom blodprov i finger med jämna förutbestämda intervall under en konstant 

belastningsstegring (1,5 km/h) var fjärde minut. Starthastigheten bestämdes utifrån en 

uppskattad löpkapacitet så att en trolig laktattröskelhastighet inträffat efter cirka fyra 

hastighetsökningar. Laktatvärdena matas under testets gång in i programvaran Lactate 

EXPRESS som beräknar tröskelvärdet. Då kurvan för laktatvärde har en lutning högre än 51 

% sattes lakttattröskelvärdet som vid vilken löphastighet som laktattröskeln infaller (Faude, 

Kindermann & Meyer, 2009). Efter avslutat VO2-maxtest bestämdes laktattröskelvärdet till % 

av VO2-max. I denna studie användes laktattröskelvärdet VO2-max x laktattröskelvärde (x 

%) = x ml/kg/min. Utrustningen som användes för analys av laktat i blodet var Lactate Scout 

+® som är en handhållen mobil laktatmätare. Vid jämförelse med Radiometer ABL 700, en 

Försäsongsträning	  
1/6-‐20/9	  2014	  
Fystester	  under	  
september	  	  	  

Tävlingssäsong	  
20/9	  2014-‐29/3	  

2015	  
Skaderegistrering	  
Vid	  behov	  fystester	  

Nya	  fystester	  
29/3-‐15/5	  2015.	  	  
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laboratoriebaserad blodanalysator, visades god validitet. Ingen signifikant skillnad mellan 

värdena fanns, r=0,84. Den uppvisar även en god intra- och interbedömarreliabilitet, r= 0,910 

respektive r=0,951 (Tanner, Fuller & Ross, 2010). För blodprov i finger eller örsnibb 

användes engångsnål och huden desinfekterades och torkades av inför varje test för att 

undvika att laktatvärdet skulle påverkas av ansamling av laktat i testpersonens svett. 

Både laktattröskel- och VO2-max-testet utfördes på löpband då handboll är en löpande idrott.  

2.3.3 VO2-max 

Efter laktattröskeltestet fick testpersonen vila tills dess att laktatvärdet var mindre än 2,5 

mmol innan VO2-maxtestet startade.  

För beräkning av syrgaskonsumtion användes liksom i laktattröskelberäkningen COSMED 

Quark CPET® och testpersonen andades genom en andningsmask under hela testet. 

Utandningsluften analyserades automatiskt i testaparaturen var tionde sekund under testet. I 

en studie undersöktes validiteten för COSMED Quark CPET® genom en jämförelse med test 

med Douglas-bag som är golden standard. Ingen signifikant skillnad fanns, R2= 0,974 

(Nieman, Austin, Dew & Utter, 2013). Mätenheten som användes var ml/kg/min då VO2 per 

kg säger mer om den faktiska prestationsförmågan än totala L/min där ingen hänsyn tas till 

kroppsvikt. 

Innan start bestämdes med vilken sluthastighet testet skulle utföras. Detta bestämdes utifrån 

vilken uppskattad löpkapacitet spelaren hade. Exempelvis fick en spelare som vid test av 

löpning tre kilometer klarat detta under 11 minuter fick utföra testet på den högsta nivån med 

en sluthastighet 16 km/h. Då skedde en hastighetsökning från 9-16 km/h innan lutningen 

började stegras. Tre olika sluthastigheter fanns att välja på 12, 14, 16 km/h. Testet gick till så 

att en ökning i hastighet skedde varje minut till dess att den förutbestämda sluthastigheten var 

uppnådd. Därefter ökade bandets lutning med X % varje minut till dess att spelaren inte 

längre orkade hålla tempot. Vid vald sluthastighet16 km/h ökar lutningen med 0,5 %/min och 

vid 12 km/h ökas lutningen med 1 %/min. Vo2-max beräknas som värdet för 

syrgaskonsumtion precis innan den tidpunkt då spelaren inte längre orkar hålla tempot.  

Testningen av spelarnas VO2-max skedde just före och/eller från och med avslutad 

matchsäsong fram till och med 15/5 då datainsamlingen avslutades. Någon enstaka spelare 

utförde test under säsong. Utrustning för laktattröskelvärde fanns endast tillgänglig vid 

testtillfället efter säsongsavslut. Stoppdatum för insamling av testdata sattes den 15/5 då 
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testvärdena därefter inte längre ansågs vara representativa för matchsäsongen då för lång tid 

sedan avslutad säsong hade gått. Spelare som den 15/5 saknade testvärde för antingen VO2-

max eller laktattröskelvärde exkluderades för den analysen. Orsaken till den utdragna 

testperioden var att utrustningen gick sönder under cirka två veckor då de flesta testerna var 

inbokade samt att de endast utförts av en person som liksom de flesta spelare gör detta utöver 

sitt vanliga arbete eller studier.  

2.3.4 Fysprofilen™  styrketest knäböj 

Handbollsgymnasiespelarna använde sig av testerna i Fysprofilen™ för handbollsspelare. För 

att utesluta styrka som en konfounder för den gruppen användes testet för max styrka i knäböj 

som en variabel i dataanalysen. Knäböj avser mäta muskelstyrkan i lår, säte och bål (Clark, 

Lambert & Hunter, 2011). I Fysprofilen™ finns en utförlig beskrivning i hur testtillfället ska 

gå till med avseende på teknik och belastningsstegring. Testet utförs med skivstång och 

genom en progressiv belastningsstegring där max vikt ska uppnås efter fem till sex lyft. 

Knäböjet ska utföras med rak rygg. Testpersonen ska böja ner till minst 90 grader (lårens 

ovansida parallella med golvet) och sedan åter sträcka benen till rakt stående. Om 

fotledsrörligheten begränsar är det tillåtet att använda en upphöjning under hälarna för att 

underlätta lyfttekniken (Sveriges olympiska kommitté., 2014).  

Knäböj är validitetstestad jämfört med en statisk knäböj och vilken maximal muskelkraft som 

kan utvecklas där och visade måttligt signifikant samband r= 0,62 (Nuzzo, McBride, Cormie 

& McCaulley, 2008) samt är test/retest-reliabilitetstestat för vilken maximal muskelkraft som 

kan utvecklas vid två skilda testtillfällen r= 0,92 (Blazevich & Gill, 2006). 

2.3.5 Längd, vikt, BMI och ålder 

Information om spelarnas längd, vikt och ålder förmedlades av ledarna. Mätningen av längd 

och vikt skedde i samband med övrig testning och samma utrustning användes för samtliga 

spelare. Kontroll om dessa data stämde eller vid avsaknad av data skedde även vid 

telefonsamtalet med spelarna. 

Under säsong inföll två testperioder. Ett tillfälle innan matchsäsong, alternativt under om test 

ej var möjligt inför säsongen, samt ett tillfälle direkt efter säsongsavslut och samtliga 

testvärden inkluderades. Om en spelare endast hade ett testvärde så användes detta oavsett när 

i säsong det var gjort. Om två värden fanns användes ett medelvärde av testresultaten. Alla 
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tester utfördes av samma person, lagets fystränare, eller under överseende av denne. VO2- 

samt laktattröskeltesterna utfördes i ett särskilt testrum i anslutning till klubbens 

träningsanläggning som håller en konstant temperatur på 20° C. Knäböj enligt Fysprofilen™ 

utfördes i klubbens gym med samma utrustning för samtliga spelare.  

2.4 Dataanalys 

Dataanalysen skedde med hjälp av IBM® SPSS® Statistics 20.0.0. Då urvalet var för litet för att 

utföra en multivariat korrelationsanalys utfördes bivariata korrelationsanalyser för sambandet 

mellan den beroende variabeln antal skador per spelare/säsong respektive antal skador i nedre 

extremiteten per spelare/säsong samt var och en av de oberoende variablerna VO2-max 

(ml/kg/min), laktattröskel (ml/kg/min) samt eventuella konfounders; återskada av tidigare 

skada, ben/bålstyrka mätt med knäböj, ålder och BMI. Alla variabler mättes i kvotskala. 

Spearmans rangkorrelationsberäkning användes för samtliga frågeställningar då minst en av 

variablernas data (antal skador/spelare/säsong samt antal skador i nedre extremiteten per 

spelare/säsong) var snedfördelad med skevhetsvärde på mellan 0,92-1,30, se tabell 1-3. De 

konfounders som uppvisade samband med skador eller skador i nedre extremiteten 

analyserades därefter bivariat för samband med VO2-max och laktattröskel.  

Ett P-värde på P< 0,05 användes för att bestämma om det eventuella sambandet skulle 

betraktas som signifikant. 

Carter, Lubinsky och Domholdt (2011) gradering användes för att avgöra de eventuella 

sambandens styrka. Graderingen såg ut enligt följande; 0,00–0,25 minimal korrelation, 0,26–

0,49 låg korrelation, 0,50–0,69 måttlig korrelation, 0,70–0,89 hög korrelation samt 0,90–1,00 

mycket hög korrelation. 
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3 RESULTAT  

3.1 Samband mellan VO2-max och/eller laktattröskel och generella 
skador respektive skador i nedre extremiteten hos 
herrhandbollspelare  

För hela gruppen handbollsspelare fanns fanns inget samband varken mellan generella skador 

eller skador i nedre extremiteter och VO2-max, rs= -0,228 (p= 0,263) respektive rs= -0,341 

(p= 0,088). För samband med laktattröskel och generella skador och skador i nedre 

extremiteten fanns icke signifikanta minimala positiva samband med skada rs= 0,213 (p= 

0,529) respektive rs=0,239 (p= 0,479). Gällande eventuella samband med tänkbara 

konfounders BMI, ålder, återskada av tidigare generell skada respektive återskada av tidigare 

skada i nedre extremiteten fanns signifikanta måttliga samband mellan generella skador och 

återskada av tidigare skada rs= 0,567 (p= 0,001), generella skador och återskada av tidigare 

skada i nedre extremiteten rs= 0,530 (p= 0,003) och skador i nedre extremiteten och återskada 

av tidigare skada i nedre extremiteten rs= 0,581 (p= 0,001). För samband mellan skador i 

nedre extremiteten och återskada av tidigare generell skada fanns låg signifikant korrelation 

rs= 0,466 (p= 0,010). Se tabell 4 för fullständig data. 

 

Tabell 4. Korrelationskoefficient (rs) och p-värde för samband mellan generella skador respektive 

skador i nedre extremiteten och VO2-max, laktattröskelvärde samt eventuella konfounders BMI, ålder, 

återskada av tidigare generell skada och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten hos 

herrhandbollsspelare. 

 

Då samband fanns mellan återskada av tidigare generella skador samt återskada av tidigare 

skador i nedre extremiteten och generella skador respektive skador i nedre extremiteten 

utfördes en korrelationsanalys för samband mellan återskada av generella skador och VO2-

max eller laktattröskel samt återskada i nedre extremitet och VO2-max eller laktattröskel. 
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Signifikant lågt negativt samband fanns mellan återskada av tidigare skada i nedre extremitet 

och VO2-max rs= -0,477 (p= 0,022). Mellan generell återskada och VO2-max fanns inget 

signifikant samband rs= -0,232 (p= 0,255). Analys av samband mellan laktattröskelvärde och 

generella återskador respektive återskador i nedre extremitet gav inget resultat då de spelare 

som hade testvärde för laktattröskel saknade skaderegistreringar avseende återskador. Se 

tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Korrelationskoefficient (rs) och p-värde för samband mellan generella återskador av tidigare 

skada respektive återskada av tidigare skada i nedre extremiteten och VO2-max samt 

laktattröskelvärde hos herrhandbollsspelare.   

 

3.2 Samband mellan VO2-max och/eller laktattröskel och generella 
skador respektive skador i nedre extremiteten hos herrspelare i 
handbollsallsvenskt A-lag 

För handbollsspelare i handbollsallsvenskt A-lag fanns inget samband varken mellan 

generella skador eller skador i nedre extremiteter och VO2-max, rs= -0,424 (p= 0,101) 

respektive rs= -0,395 (p= 0,130). För samband med laktattröskel och generella skador och 

skador i nedre extremiteten fanns inga samband med skada. Detta resultat baserades dock 

endast på fem laktattröskelvärden. Av de fem spelarna drabbades endast en spelare av skada. 

Denna spelare hade medianvärdet för laktattröskel. Därav rs=0,000 (p= 1,000). Gällande 

eventuella samband med tänkbara konfounders BMI, ålder, återskada av tidigare generell 

skada respektive återskada av tidigare skada i nedre extremiteten fanns signifikanta låga 

samband mellan generella skador och återskada av tidigare skada rs= 0,462 (p= 0,046) samt 

för generella skador och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten rs= 0,462 (p= 0,046). 

Mellan skador i nedre extremiteten och återskada av tidigare generell skada liksom för skador 

i nedre extremiteten och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten fanns signifikanta 

måttliga samband rs = 0,536 (p= 0,018) respektive rs=0,536 (p= 0,018). Se tabell 6 för 

fullständig data. 

VO2$max Laktattröskel
Återskada2 rs $0,232 x
av2tidigare p$värde 0,255 x
skada n 26 11

Återskada2av2 rs $0,447* x
tidigare2skada2i p$värde 0,022 x
nedre2extremitet n 26 11
*p2<20,05
x=saknas2återskador2hos2de2personer2med2testvärden2för2laktattröskel
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Tabell 6. Korrelationskoefficient (rs) och p-värde för samband mellan generella skador respektive 

skador i nedre extremiteten och VO2-max, laktattröskelvärde samt eventuella konfounders BMI, ålder, 

återskada av tidigare generella skada och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten hos 

herrhandbollsspelare i Allsvenskt A-lag. 

 

Då samband fanns mellan återskada av tidigare generella skador samt återskada av tidigare 

skador i nedre extremiteten och skador generellt respektive skador i nedre extremiteten 

utfördes en korrelationsanalys för samband mellan generell återskada och VO2-max eller 

laktattröskel samt återskada i nedre extremitet och VO2-max eller laktattröskel. Inga 

signifikanta samband fanns för någon av variablerna. Analys av samband mellan 

laktattröskelvärde och generella återskador respektive återskador i nedre extremitet gav inget 

resultat då de spelare som hade testvärde för laktattröskel saknade skaderegistreringar 

avseende återskador.  

3.3 Samband mellan VO2-max och/eller laktattröskel och generella 
skador respektive skador i nedre extremiteten hos herrspelare på 
handbollsgymnasium 

För handbollsspelare på handbollsgymnasium fanns inget samband varken mellan generella 

skador eller skador i nedre extremiteter och VO2-max, rs= -0,037 (p= 0,904) respektive rs= -

0,249 (p= 0,412). För samband med laktattröskel och generella skador och skador i nedre 

extremiteten fanns en icke signifikant låg korrelation med skada rs= 0,282 (p= 0,499) 

respektive rs=0,282 (p= 0,499). Gällande eventuella samband med tänkbara konfounders 

BMI, ålder, återskada av tidigare generell skada, återskada av tidigare skada i nedre 

extremiteten och styrka mätt med knäböj fanns signifikanta måttliga samband mellan 

generella skador och återskada av tidigare skada rs= 0,680 (p= 0,007), generella skador och 

återskada av tidigare skada i nedre extremiteten rs= 0,587 (p= 0,027) och mellan skador i 

nedre extremiteten och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten rs= 0,638 (p= 0,014). 

För övriga variabler fanns inga signifikanta samband men noterbart är ett icke signifikant lågt 
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respektive måttligt negativt samband mellan generella skador respektive skador i nedre 

extremiteten och styrka, rs= -0,493 respektive rs= 0,520 där p-värdet är nära den satta 

signifikansnivån (p=0,073) respektive (p=0,057). Se tabell 7 för fullständig data. 

Tabell 7. Korrelationskoefficient (rs) och p-värde för samband mellan generella skador respektive 

skador i nedre extremiteten och VO2-max, laktattröskelvärde samt eventuella konfounders BMI, ålder, 

återskada av tidigare generell skada, återskada av tidigare skada i nedre extremiteten och styrka i 

knäböj hos handbollsspelare på handbollsgymnasium. 

 

Då samband fanns mellan återskada av tidigare generella skador samt återskada av tidigare 

skador i nedre extremiteten och generella skador respektive skador i nedre extremiteten 

utfördes en korrelationsanalys mellan generell återskada och VO2-max eller laktattröskel 

samt återskada i nedre extremitet och VO2-max eller laktattröskel. Ett signifikant måttligt 

negativt samband fanns mellan återskada av tidigare skada i nedre extremitet och VO2-max 

rs= -0,577 (p= 0,039). Mellan generell återskada och VO2-max fanns inget signifikant 

samband. Analys av samband mellan laktattröskelvärde och generella återskador respektive 

återskador i nedre extremitet gav inget resultat då de spelare som hade testvärde för 

laktattröskel saknade skaderegistreringar avseende återskador. Se tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Korrelationskoefficient (rs) och p-värde för samband mellan återskada av tidigare generell 

skada respektive återskada av tidigare skada i nedre extremiteten och VO2-max samt 

laktattröskelvärde hos herrhandbollsspelare på handbollsgymnasium. 

 

VO2$max Laktattröskel
Återskada2 rs $0,246 x
av2tidigare p$värde 0,418 x
skada n 26 11

Återskada2av2 rs $0,577* x
tidigare2skada2i p$värde 0,039 x
nedre2extremitet n 26 11
*p2<20,05
x=saknas2återskador2hos2de2personer2med2testvärden2för2laktattröskel
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4 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vilket samband som finns mellan VO2-max och/eller 

laktattröskel och skador (generella samt för skador i nedre extremiteten) hos vuxna 

herrallsvenska handbollsspelare samt herrspelare på handbollsgymnasium. Detta genom att 

följa en grupp elithandbollsspelare under en säsong med avseende på antal skador och fysiska 

testvärden. 

4.1 Resultatsammanfattning 

Inga signifikanta samband fanns mellan generell skada respektive skada i nedre extremiteten 

och VO2-max respektive laktattröskelvärde hos någon av grupperna herrspelare generellt, 

herrspelare i handbollsallsvenskt A-lag eller herrungdomsspelare på handbollsgymnasium. 

Signifikanta samband fanns däremot mellan generell skada och återskada av tidigare skada, 

generell skada och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten samt för skada i nedre 

extremiteten och återskada av tidigare skada i nedre extremiteten för samtliga grupper. 

Signifikanta låga eller måttliga samband fanns också mellan skada i nedre extremiteten och 

återskada av tidigare generell skada i hela gruppen samt A-lagsgruppen. För BMI, ålder och 

styrka (handbollsgymnasiegruppen) fanns inga signifikanta samband med skador generellt 

eller skador i nedre extremiteten.  

Signifikanta låga respektive måttliga samband fanns mellan återskada av tidigare skada i 

nedre extremiteten och VO2-max i hela gruppen respektive handbollsgymnasiegruppen.  

4.2 Resultatdiskussion 

Inga signifikanta samband fanns för någon av grupperna mellan skador och VO2-max. För 

hela gruppen och samband mellan skada i nedre extremiteten och VO2-max låg p-värdet just 

ovan satt signifikansnivå för ett lågt samband. Denna trend som indikerade ett möjligt 

negativt samband mellan VO2-max och skador skulle kunna bekräfta hypotesen om att en låg 

VO2-max ger fler skador. En orsak till att ett signifikant samband ej kunnat visas kan vara att 

denna studie till skillnad från till exempel studie inte tagit hänsyn till skadetyp. Eriksson et al. 

(1986) visade i sin studie ett negativt samband mellan distorsionsskador och VO2-max men 

ett positivt samband mellan överbelastningsskador och VO2-max. Det skulle i denna studies 
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fall kunnat ge ett annat utfall om den distinktionen gjorts. En annan orsak att sambanden ej 

nådde uppställd signifikansnivå kan ha varit de små urvalsgruppernaär så klart även de små 

urvalsgrupperna där dock en hög procentuell andel 26 av 30 spelare hade testvärden på VO2-

max. 

Det finns flera tänkbara orsaker till varierande studieresultat i tidigare studier där samband 

mellan VO2-max och skador undersökts samt till att denna studie inte kunnat uppvisa 

signifikanta resultat avseende samband mellan skador och VO2-max. En anledning kan vara 

att de tidigare studier som gjorts på området har haft olika sätt att mäta och definiera maximal 

aerob kapacitet. I studierna av Gastin et al. (2014); Eriksson et al. (1986); Knapik et al. 

(2001); Bell et al. (2000) och Twitchett et al. (2010) har andra metoder än analys av 

andningsluft vid maxtest använts för att testa VO2-max. Analys av andningsluft vid maxtest 

används i denna studie och är den mest precisa mätmetoden efter Douglas-bag. Nieman et al. 

(2013); Heir och Eide (1996); Gastin et al. (2014); Knapik et al. (2001); Bell et al. (2000) 

använde sig istället av en viss sträcka som ska springas på tid och därigenom fått fram ett 

beräknat värde alternativ endast haft tiden som mätvärde. Eriksson et al. (1986) använde sig 

av ett submaximalt cykeltest för att få fram ett beräknat värde på VO2-max. I alla dessa fall 

finns betydande felkällor och det är svårt att replikera sådana studier då löpunderlag, väder 

och till exempel cykelvana för personer som tävlar i en löpande idrott kan påverka 

testresultatet. En konfounder som påverkade sambandet mellan VO2-max och skador 

presenterades i en studie genomförd av Heir och Eide (1996). De visade att BMI kan maskera 

samband mellan VO2-max och skada om endast ett löptest genomförs där löptiden används 

som ett mått på VO2-max.  

Denna studie liksom till exempel studien av Chomiak et al. (2000) visar ett signifikant 

samband mellan en aktuell skada och tidigare skada av samma art. I denna studie fanns 

samma mönster, men med något starkare samband mellan aktuella och tidigare skador, 

lokaliserade till nedre extremiteter.  Detta resultat överensstämmer med tidigare studier gjorda 

inom basket (McKay et al., 2001; Messina et al., 1999). Till skillnad mot tidigare studier finns 

i denna studie även ett signifikant samband mellan att återfå en tidigare skada i nedre 

extremiteten och VO2-max värde rs= -0,447 för hela gruppen respektive rs= -0,577 för 

handbollsgymnasiegruppen. Det visar ett behov i eventuella nya studier på området att utföra 

multivariata analyser där inflytandet av konfounders kan kontrolleras. Frågan väcks också i 

vilken riktning sambanden går. Är det så att det inte är den tidigare skadan i sig som ger en 
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ökad risk för ny skada utan skaderisken ökar med ett lägre VO2-max-värdet eller är det den 

tidigare skadan som gett ett lägre VO2-max på grund av begränsningar i träning?  

Sambandet som finns mellan tidigare skada och att återfå skada visar på behovet att inom 

idrotten bli bättre på att utföra adekvat rehabilitering och att ej korta ner 

rehabiliteringstiderna. Den enskilt vanligaste skadan och även återskadan var i Chomiak et al. 

(2000) studie fotledsdistorsioner, en skada som kräver sex veckor till tre månader för 

anatomisk läkning och än längre för att uppnå funktionell stabilitet och funktion runt fotleden 

(Hubbard & Hicks-Little, 2008). I det kliniska arbetet ses ofta att rehabiliteringen avtar i takt 

med återgång till matchspel. I arbetet med denna studie sågs att spelarna ofta var tillbaka i 

spel inom en till två veckor. Intressant vore även i fortsatta studier och i klinik mäta VO2 och 

ta med som en faktor när beslut fattas om spelare kan återgå till idrottsspecifik träning och 

matchspel. Idag testas exempelvis lårmuskelstyrka efter knärehabilitering, liksidighet mellan 

skadat icke skadat ben eftersträvas innan rehabiliteringen avslutas. Det vore intressant att 

även mäta VO2-max, där samma värde som innan skadan eftersträvas innan rehabiliteringen 

avslutas och återgång till idrott tillåts.  

Vid en litteratursökning av studier som analyserat sambandet mellan laktattröskel och skador 

inom idrotten saknades tidigare studier. I denna studie framträdde inte några signifikanta 

samband mellan laktattröskel och skador vilket kan ha berott på att antalet spelare med 

testvärde för laktattröskel endast var 11 av de totalt 30 spelarna. Av de sex spelare i 

handbollsgymnasiegruppen som skadat sig under säsongen så hade endast två spelare 

testvärden för laktattröskel. Det fanns en trend som indikerade ett möjligt positivt samband 

mellan laktattröskel och skador, vilket skulle kunna motsäga hypotesen om att en låg 

laktattröskel ger fler skador. P-värdena var dock avsevärt högre än vid 

korrelationsberäkningen med VO2-max och kan mycket väl ha berott på slumpen. 

Sambandsanalysen mellan tidigare skada samt tidigare skada i nedre extremiteten och 

laktattröskelvärde gav heller inget resultat då de spelare som hade laktattröskelvärden saknade 

skaderegistreringar för tidigare skada.  

Vid dataanalysen ses mycket små skillnader i resultatet mellan grupperna (hela gruppen, A-

lagsgruppen och gymnasiegruppen) vilket sannolikt är ett resultat av att det är små skillnader 

mellan gruppernas värden för såväl antalet skador och de oberoende variablernas inverkan på 

skadorna, se tabell1,2,3.  
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Något signifikant samband mellan förekomst av skador och styrka fanns inte. Det fanns inte 

heller något samband mellan styrka och VO2, respektive laktatvärden. Resultaten av tidigare 

studier är inte samstämmiga avseende styrka som en riskfaktor för skada (Ekstrand & 

Gillquist, 1983, Beynnon et al., 2001).  

För övriga tänkbara konfounders som ålder och BMI fanns inga samband skador. Det fanns 

heller inga större skillnader mellan grupperna vad gäller ålderns inverkan på skadeförekomst 

så stämmer det väl med en tidigare studie av Olsen et al. (2006) där ingen skillnad i 

skadefrekvens fanns mellan ungdomar och vuxna. Åldersskillnaden mellan grupperna A-lag 

och handbollsgymnasium var dessutom väldigt små vilket även det kan förklara de små 

skillnaderna. 

Ytterligare en faktor som kulle kunna ha påverkat resultatet är det faktum att en ”viktig” 

spelare efter skadefrånvaro eventuellt tillåts återgå till matchspel tidigare än en spelare som i 

vanliga fall inte spelar alla eller hela matcher. En annan faktor som skulle kunna påverka 

resultatet är att viktigare spelare spelar fler matcher och har mer speltid under matcherna 

vilket exponerar de spelarna för högre skaderisk då den är som högst under matchspel (Seil et 

al., 1998).  

Vo2-max samt laktattröskelvärde kan även ha förändrats under säsong och det är osäkert vad 

laktattröskel- och VO2-max-värde varit vid skadetillfället. En osäkerhet i vilket värde VO2-

max och laktattröskeln hade vid skadetillfället finns därmed. De spelare som hade fler värden 

avseende VO2-max visade en liten, mindre än fem procents ökning av VO2-maxvärdet under 

säsongen. Det hade sannolikt ingen avgörande betydelse för utfallet då denna ökning såg 

liknande ut för samtliga som testat vid flera tillfällen. En ytterligare faktor som skulle kunnat 

påverka testresultaten är att denna studie inte tar hänsyn till om spelare varit skadade och på 

grund av detta inte kunnat träna som vanligt inför testerna.  

Även om tendens till samband ses mellan skador respektive skador i nedre extremiteten och 

VO2-max samt att signifikant samband ses mellan VO2-max och återskada i nedre 

extremiteten så kvarstår en utmaning att praktiskt utveckla skadepreventiva metoder på ett sätt 

som passar i den befintliga träningen. 
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4.3 Metoddiskussion 

Den valda designen med en icke experimentell prospektiv sambandsstudie var för denna 

studie ett bra val utifrån de förutsättningar som fanns inför studien, där ett relativt outforskad 

område skulle undersökas och påverkansmöjligheterna på datainsamlingsmetoderna var 

begränsade. Nackdelen med denna design är dock att det kan ta lång tid innan ett fenomen 

uppenbarar sig och ofta kräver stora urvalsgrupper för att ge signifikanta resultat. En 

korrelation i denna studietyp säger heller inget om kausalitet eller orsakssamband utan endast 

att det finns ett samband. För att kunna dra kausala samband skulle det behövas göras en 

interventionsstudie. Ett exempel skulle kunna vara att följa ett eller flera lag under minst två 

säsonger där den första säsongen är en kontrollsäsong avseende skador. Inför säsong två sätts 

interventionen i form av ökad konditionsträning in (med mätbara ökningar i VO2-max som 

följd). Under säsong två registreras åter skador och en jämförelse med kontrollsäsongen utförs 

för att se om antalet skador minskat (Polit & Beck, 2008). En styrka med denna studie var 

dock att den hade för avsikt att fylla en kunskapslucka för skadesamband inom handboll, en 

av de mest skadedrabbade idrotterna i Europa.  

Då en signifikant korrelation fanns mellan konfoundern tidigare skada generellt respektive 

tidigare skada i nedre extremiteten och skada generellt respektive skada i nedre extremiteten 

samt att tidigare skada i nedre extremiteten även hade ett samband med VO2-max hade det 

varit av värde att kunna göra en multivariat analys. Det lilla urvalet gjorde dock att en 

multivariat regressionsanalys ej kunde utföras då det kräver ett stort antal försökspersoner. 

Tabachnick och Fidell (2001) anser att antalet studiedeltagare ska vara minst åtta gånger 

antalet oberoende variabler plus 50, alternativt antalet oberoende variabler plus 104 vilket i 

detta exempel skulle kräva mellan minst 90-109 deltagare. De denna typ av testprocedur med 

maximala syreupptagningstester samt laktattröskelvärden kräver dyr utrustning samt är 

tidskrävande då endast en persona kan utföra testerna och det blir därför svårt att utföra med 

en stor urvalsgrupp. Ett alternativ för att få en större grupp skulle ha kunnat vara att använda 

sig av ett maximalt syreupptagningstest där ett beräknat värde av testpersonernas syreupptag 

beräknas. Exempel på detta är Coopers test (Sveriges olympiska kommitté, 2014). Ett annat 

alternativ är att använda löparkapacitet, max distans på sex minuter, som ett mått på aerob 

förmåga (Gastin et al., 2014). Nackdelen med ett sådant test är att det inte är lika exakt som 

ett test med analys av utandningsluften som sker i en kontrollerad miljö. Det som är en 

ytterligare fördel med Coopers test är att det ingår i Fysprofilen och att studiemetoden då lätt 

skulle kunna överföras på andra idrotter. 
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En styrka med studien var att alla 30 tillfrågade spelare i A-lag och handbollsgymnasium 

årskurs två och tre gav sitt samtycke till deltagande vilket gav förutsättning till större 

generaliserbarhet. Den största metodologiska svagheten vilket gjorde det svårt att få 

signifikanta samband var dock ändå en liten urvalsgrupp. Framförallt blev detta ett problem 

vid korrelationsberäkningen där laktattröskelvärde var den oberoende variabeln då endast 11 

av 30 spelare hade testvärden för detta. För korrelationsberäkningen avseende VO2-max 

exkluderades endast fyra spelare på grund av avsaknad av testvärde vilket gör att resultatet för 

denna variabel ändå kan anses representativt för hela gruppen. För undersökningen om 

eventuella konfounders påverkat resultatet fanns värden från alla deltagare vilket gör dessa 

värden generaliserbara. En avgörande orsak till det stora bortfallet framförallt för 

laktattröskelvärde var det faktum att testutrustningen gick sönder under just den perioden då 

flertalet av testerna var inbokade och att endast en person varit testare. I en kommande större 

studie är det därför önskvärt med flera testare så datainsamlingen inte baseras på endast en 

persons arbete.  

En ytterligare styrka med denna studie är valet av testmetoder för VO2-max och 

laktattröskelvärde. De uppvisar goda validitets- och reliabilitetsvärden jämfört med golden 

standard eller laboratorietester vilket gör att det är lättare att upprepa studien och få 

tillförlitliga resultat (Polit & Beck, 2008). 

Ett annat alternativ för att få flera testvärden och skaderegistreringar, och på så sätt minska 

risken för slumpens inverkan på resultatet, med befintliga testmetoder skulle kunna vara att 

följa en grupp under flera säsonger. Risken med en sådan modell är dock att flera spelare 

byter klubb eller avslutar sin idrottssatsning under pågående test vilket troligen skulle 

resultera i en mindre urvalsgrupp. Det vore väldigt intressant att utföra en stor studie på 

handbollsspelare då handboll är en stor sport i Sverige och Europa. Ett förslag vore att likt 

Myklebust et al. (2003) under en eller flera säsonger följa samtliga av landets toppklubbar 

avseende skaderegistreringar samt tester avseende inre och yttre riskfaktorer som kan påverka 

antalet skador. Detta för att analysera hanbolsspelares specifika riskfaktorer och inte som nu 

utgå från forskning baserad på andra idrotter i det skadepreventiva arbetet. Denna studie har 

endast fokuserat på några av de inre riskfaktorerna för skada som uppmärksammats i andra 

studier och som det funnits tillgänglig data för. Ytterligare tänkbara konfounders som 

diskuterats i andra studier men som inte tagits hänsyn till i denna studie är till exempel 

rörlighet, dominant ben, användande av skydd och spelunderlag (Murphy et al., 2003). Det är 

dock svårt att veta vilka riskfaktorer som ska beaktas då få tidigare studier är utförda inom 
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handboll. Detta stärker behovet att göra stora studier med en bred ansats avseende faktorer 

som kan ha betydelse för uppkomst av skador. I en större studie skulle det även vara av 

intresse att se om sambandet mellan VO2-max och skador skiljer sig åt mellan de olika 

spelarpositionerna inom handboll. Detta då kroppsbyggnad och spelsätt och därmed fysisk 

kravprofil skiljer sig åt mellan de olika spelarpositionerna (Cardinale, 2014).  

En ytterligare intressant vinkel vore att likt Häggström et al. (2013) undersöka sambandet 

med skadebelastning och placering i UEFA Champions League där 24 lag under 11 säsonger 

följdes. Om det visar sig att fler skador inom ett handbollslag är relaterat till en sämre 

placering i handbollsligan skulle sannolikt implementeringen av skadepreventiva åtgärder 

samt intresset för utformningen av sådana öka. Detta då en försämrad ligaplacering sannolikt 

skulle ge minskade intäkter till lagen. 

Ytterligare en förändring avseende skaderegistreringen kunde ha gjorts i denna studie för att 

för ett större resultatunderlag. Genom att inkludera alla skador som på något sätt påverkat 

spelarna till inte bara matchbortfall utan även träningsbortfall eller träningsmodifiering. Flera 

av studierna i bakgrunden där skaderisk undersökts har liksom denna studie undersökt 

korrelationen mellan en variabel och antal skador. Det som missas då är den totala 

skadebelastningen för spelaren. En spelare som har tre mindre skador under säsongen kan då 

ha en frånvaro som är mindre än en spelare som har en allvarlig skada. Just denna form av 

skaderegistrering är något som ej gått att påverka i detta fall, då befintlig skaderegistrering 

användes samt efterregistrering via spelarna. Vid en ny studie som undersöker sambandet 

mellan skaderisk och fysisk kapacitet inom handbollen vore det därför värdefullt med ett 

standardiserat skaderegistreringsprotokoll som deltagare och ledare i studien redan innan 

säsongen är medvetna om. Där skulle även den totala tränings och matchtiden för respektive 

spelare kunna antecknas för att likt Hägglund et al. (2013) få ut ett värde som berättar om 

skadebelastning som skadefrånvaro/träningstimme eller matchtimme. I protokollet vore det 

även önskvärt notera frånvaro på grund av sjukdom eller ledigheter vilket kan minska 

exponeringen för skada i samband med träning och match. Vid uppstart för denna studie fanns 

ej möjligheten att utforma denna form av skaderegistreringsprotokoll då handbollssäsongen 

startade innan studien började.  

Vid det upplägg som använts vid denna studie där endast skada som lett till matchfrånvaro 

medräknats så finns en tydlig brist i att olika bedömningar kan ha gjorts från fall till fall 

genom att olika ledare och medicinsk personal varit inblandade i bedömningen om matchspel 

varit ok eller inte. Önskvärt hade varit att en medicinskt utbildad person hade gjort denna 
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bedömning för samtliga spelare för att minska denna påverkan. Alternativt hade medicinskt 

utbildad personal kunnat utbilda ledarna inför studiestart i hur bedömning inför 

matchåtergång skall ske utifrån en medicinsk ståndpunkt.  

Vid datainsamlingen fanns endast 11 laktattröskelvärden att tillgå och endast 11 spelare kunde 

därmed inkluderas i analysen av sambandet mellan skador och laktattröskelvärde. När 

resultatet baseras på så få observationer finns risk för att missa ett fenomen som är 

närvarande, ett så kallat typ två fel (Polit & Beck, 2008). Laktattröskelvärde kunde på grund 

av att utrustningen levererades till klubben just innan säsongsstart, men efter avslutad 

testperiod, endast testas vid testperioden efter säsong. Några få spelare gjorde laktattröskeltest 

även under säsong och trots att skillnaden i testvärde då var liten vilket även var fallet för 

VO2-max (<5 %) så kan det vara så att värdena förändrades under matchsäsongen och gav ett 

missvisande värde. För att minska påverkan av eventuella skillnader under säsong användes 

därför medelvärde av testresultaten för de spelare som hade flera testresultat. Önskvärt hade 

framförallt varit att testerna var gjorda innan säsong vilket hade inneburit att till exempel ett 

lågt värde inför säsong gav en ökad risk för skada under matchsäsongen. 

I studien inkluderades endast män. Detta på grund av att den förening vars testdata 

undersöktes endast har ett elitlag inom herrhandbollen som utför samtliga tester. Behovet av 

liknande studier som denna finns dock i samma eller högre grad inom damhandbollen då 

damhandbollsspelare är mera skadeutsatta än män. Skadorna är även ofta av allvarligare typ 

där till exempel korsbandsskador är fem gånger vanligare än hos män (Myklebust et al., 

2003). 

Sammanfattningsvis så finns ett behov av större studier för att tydligt klargöra vilka samband 

som finns mellan skada och inre och yttre faktorer hos handbollsspelare. Detta som ett led i 

att utveckla nya skadepreventiva modeller. Denna studie kunde inte uppvisa signifikanta 

samband mellan VO2-max respektive laktattröskelvärde och skada. Då signifikant samband 

fanns mellan återskada i nedre extremitet och VO2-max skulle det vara intressant att 

undersöka detta mera. Ytterligare en möjlighet är att inkludera test av VO2-max i testbatteriet 

innan återgång till idrott efter skada, på så sätt ges en möjlighet att undersöka om  

normaliserad VO2-max medför färre återskador. 
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4.4 Etisk diskussion 

Inget direkt etiskt dilemma fanns vid utförandet av studien då ingen intervention sattes in utan 

endast en observation av ett befintligt problem observerades. Deltagarna informerades 

muntligen och skriftligt om studiens upplägg, att deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Data behandlades konfidentiellt och deltagarna 

lämnade sitt godkännande till deltagande innan datainsamlingen började. 

5 KONKLUSION 

Inga signifikanta samband mellan VO2-max och eller laktattröskelvärde och antal skador hos 

herrhandbollsspelare kunde i denna studie styrkas. Dock kunde en tydlig trend avseende låga 

till måttliga negativa samband mellan skador respektive skador i nedre extremiteten och VO2-

max ses. Signifikanta samband mellan tidigare skada samt tidigare skada i nedre extremiteten 

och ny skada både generellt och för skador i nedre extremiteten fanns. Återskada i nedre 

extremiteten uppvisade även ett signifikant lågt till måttligt negativt samband med VO2-max. 

Inget signifikant samband mellan skador och tänkbara konfounders såsom styrka, ålder, och 

BMI kunde ses. Sambanden mellan tidigare skador och återskada samt sambandet mellan 

tidigare skada i nedre extremiteten och VO2-max är något som bör beaktas i den kliniska 

vardagen. Större och eventuellt längre respektive interventionsstudier med både kvinnor och 

män deltagande behövs dock för att klargöra både inre och yttre riskfaktorers samband med 

skador hos handbollsspelare. Möjliga kausala samband bör analyseras. Detta för att i 

framtiden kunna utforma skadepreventiva åtgärder. 
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV TILL STUDIEDELTAGARE 
INKLUSIVE SAMTYCKESBLANKETT  

Informationsbrev till studiedeltagare.  

Bakgrund och syfte 

Idrottsskador är mycket vanliga och handboll tillhör de idrotter med högst skadefrekvens. 

Det är därför av stor vikt att hitta faktorer som påverkar skaderisken för att kunna modifiera 

träningen för att undvika skada. Inom handboll har flera studier gjorts där så kallad 

neuromuskulär träning (koordination, balans och kontroll i rörelse) undersökts och setts 

kunna påverka skaderisken. Inom andra idrotter, däribland, fotboll och rugby har också ett 

samband mellan lågt syreupptagningsvärde och en förhöjd skaderisk setts. Denna typ av 

studie är något som i dagsläget saknas inom handboll.   

Jag heter Nicklas Andersson och är leg. Sjukgymnast och studerar nu för att ta 

magisterexamen fysioterapi. Jag har tidigare även varit sjukgymnast för LIF-Lindesbergs A-

lag.  Jag har som ämne i mitt examensarbete inom fysioterapi valt att undersöka om 

syreupptagningsvärde och/eller laktattröskelvärde har något samband med risken för skada i 

handbollsspel. Undersökning planeras att utföras på både vuxna A-lagsspelare och 

ungdomsspelare på handbollsgymnasiets årskurs 2-3. Endast herrspelare kommer 

inkluderas. 

Förfrågan om deltagande 

Du har blivit tillfrågan om deltagande i studien då jag genom kontakt med er fystränare fått 

veta att ni i laget genomgår den typen av fystester under er tränings- och tävlingssäsong som 

jag behöver för att utföra studien.  

Hur går studien till? 

Du tränar, spelar match och gör fystester under hela säsongen precis som vanligt. Om du 

samtycker till deltagande i studien får jag ta del av dina testresultat från fystesterna samt 

tränarnas information om vilka skador du haft under matchsäsongen samt om du missat 

någon match på grund av skadorna. Alla testvärden och skadedata kommer anonymiseras 

och behandlas konfidentiellt. Jag sammanställer därefter resultaten och räknar statistiskt för 

att se om eventuellt samband kan ses. All redovisning sker på gruppnivå och ingen kommer 

kunna se vilken data du bidragit med. 

Vilka är riskerna? 

Min bedömning är att deltagande i studien inte kommer att medföra några ökade risker 

jämfört med en vanlig tränings- och matchsäsong.  
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Finns det några fördelar? 

Fördelen med studien är att studiens resultat kan hjälpa till för att i framtiden hitta åtgärder 

för att minska skaderisken i handboll.  

Hantering av data och sekretess 

Jag får skade- och testdata från ledarna inom A-lag/handbollsgymnasium via mail. 

Materialet anonymiseras och lagras på lösenordskyddad dator och kommer inte lämnas ut till 

utomstående. Dina svar och dina resultat kommer endast att kunna tas del av utav mig och 

min handledare och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Hur tar jag del av studiens resultat? 

Studiens resultat kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org/ då examensarbetet 

är godkänt. Jag har även för avsikt att muntligen informera studiedeltagarna på plats i 

Lindesberg efter det att examensarbetet är godkänt. För att ta del av era egna individuella 

testresultat samt skadedata hänvisar jag till era ledare inom föreningen/skolan.  

Frivilligt deltagande 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta 

ditt deltagande. Dina testdata och skadedata raderas då och inkludera ej i studien. Om du 

inte önskar delta i studien eller avbryter ditt deltagande kommer det ej påverka ditt vanliga 

deltagande i handbollträning, match eller tester.  

Om du har frågor gällande studien eller om du efter lämnat samtycke om deltagande i 

studien önskar avbryta ditt deltagande ber jag dig kontakta mig eller min handledare på 

nedanstående adress.  

	  
Med vänlig hälsning 

 

Nicklas Andersson     Thomas Overmeer 

Leg. Sjukgymnast     Leg. sjukgymnast 

Magisterstudent i fysioterapi    Universitetslektor i fysioterapi, 

Mälardalens högskola     Mälardalens högskola 

Nmg.andersson@gmail.com    Thomas.overmeer@mdh.se 

070-3930915       
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Samtycke 

 

Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen i ”informationsbrev till studiedeltagare” 

och har haft möjlighet att ställa frågor gällande studien samt upplever att jag är väl 

informerad om studiens innehåll och eventuella påverkan på mig som studiedeltagare.  

 

Jag samtycker därmed till deltagande i studien.  

 

………………………………………………   …………………………………………… 

Underskrift av studiedeltagare   Ort och datum 

 

……………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

Samtyckesblanketten skickas i förfrankerat och föradresserat kuvert. Informationsbrevet får 

gärna behållas om frågor om studien uppkommer.  
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BILAGA B: INFORMATIONSBREV TILL MÅLSMÄN INKLUSIVE 
SAMTYCKESBLANKETT  

Informationsbrev till studiedeltagare.  

Bakgrund och syfte 

Idrottsskador är mycket vanliga och handboll tillhör de idrotter med högst skadefrekvens. 

Det är därför av stor vikt att hitta faktorer som påverkar skaderisken för att kunna modifiera 

träningen för att undvika skada. Inom handboll har flera studier gjorts där så kallad 

neuromuskulär träning (koordination, balans och kontroll i rörelse) undersökts och setts 

kunna påverka skaderisken. Inom andra idrotter, däribland, fotboll och rugby har också ett 

samband mellan lågt syreupptagningsvärde och en förhöjd skaderisk setts. Denna typ av 

studie är något som i dagsläget saknas inom handboll. 

Jag heter Nicklas Andersson och är leg. Sjukgymnast och studerar nu för att ta 

magisterexamen i fysioterapi. Jag har tidigare även varit sjukgymnast för LIF-Lindesbergs A-

lag. Jag har som ämne i mitt examensarbete inom fysioterapi valt att undersöka om 

syreupptagningsvärde och/eller laktattröskelvärde har något samband med risken för skada i 

handbollsspel. Undersökning planeras att utföras på både vuxna A-lagsspelare och 

ungdomsspelare på handbollsgymnasiets årskurs 2-3. Endast herrspelare kommer 

inkluderas. 

Förfrågan om deltagande 

Du har blivit tillfrågan om deltagande i studien för din son då jag genom kontakt med hans 

fystränare fått veta att de på handbollsgymnasiet genomför den typen av fystester under 

tränings- och tävlingssäsong som jag behöver för att utföra studien.  

Hur går studien till? 

Er son tränar, spelar match och gör fystester under hela säsongen precis som vanligt. Om du 

samtycker till hans deltagande i studien får jag ta del av hans testresultat från fystesterna 

samt tränarnas information om vilka skador han haft under matchsäsongen samt om han 

missat någon match på grund av skadorna. Alla testvärden och skadedata kommer 

anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Jag sammanställer därefter resultaten och 

räknar statistiskt för att se om eventuellt samband kan ses. All redovisning sker på gruppnivå 

och ingen kommer kunna se vilken data din son bidragit med. 

Vilka är riskerna? 

Min bedömning är att deltagande i studien inte kommer att medföra några ökade risker 

jämfört med en vanlig tränings- och matchsäsong.  
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Finns det några fördelar? 

Fördelen med studien är att studiens resultat kan hjälpa till för att i framtiden hitta åtgärder 

för att minska skaderisken i handboll.  

Hantering av data och sekretess 

Jag får skade- och testdata av ledarna inom A-lag/handbollsgymnasium via mail. Materialet 

anonymiseras och lagras på lösenordskyddad dator och kommer inte lämnas ut till 

utomstående. Svar, testresultat och skadedata kommer endast att kunna tas del av utav mig 

och min handledare och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Hur tar jag del av studiens resultat? 

Studiens resultat kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org/ då examensarbetet 

är godkänt. Jag har även för avsikt att muntligen informera studiedeltagarna på plats i 

Lindesberg efter det att examensarbetet är godkänt. För att ta del av din sons individuella 

testresultat samt skadedata hänvisar jag till ledarna inom skolan.  

Frivilligt deltagande 

Deltagande i studien är frivilligt och du eller din son kan när som helst, utan särskild 

förklaring, avbryta deltagandet. Test- och skadedata raderas då och inkluderas ej i studien. 

Om du eller din son inte önskar delta i studien eller avbryter deltagandet kommer det ej 

påverka det vanliga deltagandet i handbollträning, match eller tester.  

Om du har frågor gällande studien eller om du efter lämnat samtycke om deltagande i 

studien önskar avbryta deltagande ber jag dig kontakta mig eller min handledare på 

nedanstående adress.  

	  
Med vänlig hälsning 

 

Nicklas Andersson     Thomas Overmeer 

Leg. Sjukgymnast     Leg. sjukgymnast 

Magisterstudent i fysioterapi    Universitetslektor i fysioterapi, 

Mälardalens högskola     Mälardalens högskola 

Nmg.andersson@gmail.com    Thomas.overmeer@mdh.se 

070-3930915       
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Samtycke 

 

Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen i informationsbrev till studiedeltagare och 

har haft möjlighet att ställa frågor gällande studien samt upplever att jag är väl informerad 

om studiens innehåll och eventuella påverkan på mig som studiedeltagare.  

 

Jag samtycker därmed till deltagande i studien för min son …………………………….. studerande 

på Lindesbergs handbollsgymnasium. 

 

………………………………………………   …………………………………………… 

Underskrift av målsman   Ort och datum 

 

……………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

Samtyckesblanketten skickas i förfrankerat och föradresserat kuvert. Informationsbrevet får 

gärna behållas om frågor om studien uppkommer.  
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


