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Abstrakt 

Introduktion: Det har skett en ökning av skador sedan 90-talet kring styrketräning på gym. Då 

det finns positiva effekter att hämta från styrketräning så kommer det även finnas risker att 

skada sig. Det har visat sig att de mest frekventa områdena man skadar sig i är axel/skuldra och 

i ländryggen. Anledningarna till uppkomsten av skador varierar mellan överbelastning av 

vävnader, att man inte använder sig av rätt teknik eller att ett olycksfall sker. Det finns ett 

intresse för fysioterapeuter att veta mer om styrketräning då det används inom rehabilitering. 

Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga omfattningen av skador i samband med 

styrketräning på gym gällande lokalisation, frekvens och orsak. Metod: 120 enkäter delades ut 

till styrketränande individer på sammanlagt fyra olika gym i norra Sverige varav 102 kunde 

användas i studien. Resultat: 40% av alla deltagare i studie hade skadat sig under det senaste 

året, samt att var tionde person hade skadat sig fem gånger. 43% av alla skador som uppkommit 

skedde i axel/skuldra området, därefter i fallande ordning var det ländrygg, ben, arm, fot, 

thorakal och sist handen. Ingen hade skadat huvud/nacke. Orsaken till skada var uppdelad i 

teknikfel, olycksfall och överbelastning där 47% av alla skador var 

överbelastning.  Konklusion: Resultatet av denna studie visade att 40% av deltagarna hade 

skadat sig i samband med styrketräning och var tionde person hade skadat sig fem gånger under 

det senaste året. Majoriteten av skadorna var lokaliserade i axel/skuldra området och nästan 

hälften av alla skador var överbelastningsskador.  
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Introduktion   

Idag utövar många människor någon form av träning på sin fritid som visas i en undersökning 

där det framkommer att 65% av befolkningen i Europeiska unionens länder tränar minst en 

gång i veckan. Nästan hälften av dem tränar på någon idrottsklubb, som till exempel ett gym 

(1).  

  

Skador korrelerade med gymträning 

Många idrotter eller fritidsaktiviteter kommer med risken att skada sig och styrketräning är 

inget undantag. I USA gjordes en studie där man kartlade mängden styrketräningsrelaterade 

skador som behövde behandlas på akutmottagningar runt omkring hela landet mellan åren 

1990–2007. Totalt rapporterades 970 801 skador under dessa 17 år och trenden visade en 

stegring med antalet skadade varje nytt år med den högsta ökningen år 2006–2007. Den 

vanligaste diagnosen var stukning/sträckning (46%) och den vanligaste orsaken var att man fått 

vikter över sig (65%), detta indikerar på att skador i samband med styrketräning är vanligt 

förekommande och ökar successivt med åren. (2) 

  

Det finns olika grenar inom styrketräning som kroppsbyggning, tyngdlyftning och 

styrkelyftning som kan skilja sig något från den träning som utövas på motionsnivå på gym. 

Dessa grenar utgår ifrån olika intentioner med träningen. Strömbeck et al. (3) ville undersöka 

mängden skador hos professionella styrkelyftare där de fick både manliga och kvinnliga 

styrkelyftare i Sverige att svara på en enkät angående skador i samband med utövandet av deras 

sport under det senaste året. Denna studie visade att utav de 104 deltagarna i studien så hade 

87% haft en skada under det senaste året (3). Detta visar på en hög skadeprocent hos den aktivt 

tävlande styrkelyftande populationen. 

  

Prevalens av skador 

Är det så att skaderisken är hög oavsett om någon tränar på professionell nivå eller inte, och 

vart är skadorna oftast lokaliserade? I en review-studie genomförd av Keogh et al. (4) fann de 

att 36% av de skador som sker inom styrketräningspopulationen sker vid axel/skuldra området. 

Goertzen et al (5) gjorde en liknande studie med 358 deltagare som deltog i styrketräning där 

axel/skuldra var det största påverkade området med 34%. En överblick hos motionärer gjord av 

Kolber (6) på gymanläggningar bestående av 60 deltagare visade det sig att 60% av dem haft 

axel/skuldersmärta av styrketräning det senaste året. Axlar är ett utsatt område för skador för 

dem som styrketränar som tidigare nämnts men även andra områden kan vara utsatta för skador. 



Detta tas upp i en studie gjord på manliga och kvinnliga styrkelyftare som kartlade vart de 

eventuellt skadat sig det senaste året. De mest frekventa områden som de 104 deltagarna ådragit 

sig skador på var “lumbal/pelvis”, axeln och höften. Av de som skadat sig i lumbal/pelvis 

området var det 52,4% som kunde korrelera deras smärta med marklyftsträning (3). Denna 

studie visar att även ländrygg är ett område vart personer som styrketränar skadar sig på. 

  

Hur kan då skada undvikas? Detta ha Dr. Juan Colada et al. (7) beskrivit i deras review då de 

undersökt vikten av teknik och säkerhet för att undvika skador i samband med styrketräning. 

Genom att undvika ledens ytterläge och hålla sig inom dess rörelseomfång kan skada undvikas. 

Detta förklaras i resultatet av reviewen genom att belastat ytterläge i axeln bör undvikas i 

flexion, inåtrotation och abduktion/adduktion. Vidare redovisar han vikten av teknik i 

ländryggen där en normalkurvatur bör bibehållas under belastning. Kunskap om ledernas 

rörelseomfång är fördelaktigt för att kunna applicera rätt teknik (7). I en artikel gjord av C, 

Durall et al. (8) som undersöker ländryggsskador kommer författarna fram till att skador i 

ländryggen främst uppkommer under belastning i flexion eller extension. För att undvika skador 

krävs en neutral hållning i ländryggen som kräver engagemang av en mängd muskler i bålen. 

Brist på kontroll i dessa muskler kan leda till skada då personen faller ur denna hållning. 

Exempelvis har m. Transversus Abdominis visat sig svag hos många patienter med 

ländryggsproblematik (8). Detta tyder på att för att undvika skada bör rätt teknik eftersträvas 

som innebär att ha kunskap leders rörelseomfång och hålla sig inom dessa och bibehålla en 

fördelaktig hållning genom lyftet. Till detta bör även tilläggas att tillräcklig muskulärkontroll i 

bålmuskulaturen är viktigt för att bibehålla en hållning som minskar risken för skada.  

   

Definitioner av begrepp 

Definitionen av styrketräning är träning som är riktad att stärka en persons muskulära förmåga. 

Träningen är då ämnad att öka den maximala styrka, explosiviteten eller uthålligheten under 

styrkekrävande uppgifter (9). 

 

Begreppet maximal styrka betyder, förmågan att kunna utveckla maximal kraft under hög 

intensitet. Detta resulterar i en styrkeökning genom anpassning av nervsystemet. För att uppnå 

en styrkeökning ska man välja att träna på väldigt höga procent av ett repetitionsmax (1RM). 

För att öka musklevolym så kallad hypertrofi, fokuseras träningen på att den totala belastningen 

för muskeln ska bli hög, genom att utföra flera repetitioner per set på en relativt hög vikt (9,10).  



Med begreppet explosivitet menas att kunna uppnå så mycket kraft som möjligt med så hög 

hastighet som möjligt. För att detta ska kunna ske krävs att kontraktionshastigheten i den eller 

de musklerna som tränas är hög (10). 

  

Begreppet uthållighet innebär att utföra ett arbete på viss belastning under lång tid. 

Träningsprincipen utgår då ifrån att den tränande ligger på en intensitet på 60 procent av 1RM 

eller lägre med mål att utföra ett högt antal repetitioner (8, 10). 

 

I människokroppen finns framför allt två typer av muskelfibrer som har olika egenskaper och 

som används vid olika sorters arbete. Den ena typen som brukar kallas långsamma muskelfibrer 

eller typ I-fibrer används framförallt vid arbete som utförs på lättare belastning, som vid 

uthållighetsträning. Den andra typen av muskelfibrer, som benämns som snabba muskelfibrer 

eller typ II-fibrer är både mer kraftfulla och har en snabbare kraftutveckling än typ I-fibrerna. 

Dessa typ II-fibrer brukar delas upp i två grupper som benämns som typ IIX och typ IIA. Typ 

IIX fibrerna är de snabbast och kraftfullaste av muskelfibrerna och har väldigt låg uthållighet. 

Den andra undergruppen av typ II-fibrer (typ IIA) har inte fullt så snabb kraftutveckling som 

typ IIX men är har bättre uthållighet (10,11,12,13).  

 

För att få ut den optimala effekten av sin träning bör varje individ anpassa sin träning i avseende 

intensitet, volym och frekvens efter typ av muskelfibrer och typ av styrka man eftersträvar 

(9,12,14).  

 

Styrketränings skaderisker och olika typer av skador 

Som vid många idrotter kommer även styrketräning med risken av att skada sig. Riskfaktorer 

kan vara att de tränande inte fått instruktioner om rätt lyftteknik, att de tränar hemma utan 

uppsyn, en mer oerfaren lyftare eller att de använder fria vikter utan att ha säkerhetsåtgärder 

(15).  

 

De övningar som har störst riskfaktor är bänkpress, press med armarna ovanför huvudet, knäböj 

och marklyft (16). Skadorna som frekvent kan uppkomma kan vidare delas in i underkategorier 

såsom överbelastningsskador, olycksfall som att tappa vikter och inkorrekt teknik.  

 

 

 



Akuta skador eller Överbelastning 

Skador som kan härledas till en specifik händelse klassificeras som akuta skador medan de som 

inte kan det, räknas som överbelastningsskador (17). Till detta bör tilläggas att skador som 

verkar vara akuta kan i själva verket bero på överbelastningsskador som över tid leder till bland 

annat stressfrakturer (18).  

  

Fysioterapeuters roll inom styrketräning 

Inom fysioterapi är styrketräning ett verktyg som används för att hjälpa patienter att både 

rehabiliteras från skada samt som förebyggande träning (14). Styrketräning har positiva effekter 

på såväl unga som gamla. Unga får exempelvis förutom starkare muskler även ökad motorisk 

kontroll och ökad bendensitet vilket leder till minskad risk för benfrakturer senare i livet.  

Konsekvent deltagande i styrketräning kan även ha positiva psykologiska effekter som bättre 

självbild (19). Styrketräning har även ovärderliga fördelar för äldre människor då åldrandet för 

med sig högre risk för större skador i samband med trauman vilket kan motverkas med rätt form 

av styrketräning. Fysisk funktion är kopplat till muskulär kraft och styrka vilket innebär att ju 

mer styrka och kontroll du har över musklerna desto mer fysiska funktion och självständighet 

bibehåller man senare i livet (20).  

 

Trots att styrketräning, speciellt med instruktioner och under uppsyn, är en av de säkraste 

motionsformerna så kan skador fortfarande uppkomma (14). Hur kan vi då med hjälp av 

styrketräning förebygga skador hos människor? Syftet med förebyggande styrketräning är att 

förbättra styrka och funktionen av muskler, senor, ledband, skelettet och brosket. Det i sin tur 

hjälper även till med att påskynda rehabilitering om man skulle råka bli skadad och med en 

stark kropp kan även skadans omfattning minskas (14).  

 

En fysioterapeut kan ofta behöva skapa ett skadeförebyggande träningsprogram och då är det 

viktigt att ha vissa kriterier i åtanke. Man kan inte ge ett program till alla likvärdigt, man måste 

tänka på vilken typ av skada det är, är det idrottsrelaterat, vad utsätts kroppen för vid denna typ 

av sport och vad ställer idrotten för krav på individen (9).  

 

Då fysioterapeuter är en förstakontakt inom vården i dagens samhälle finns det ett stort värde 

för dem att kunna mer om styrketräning generellt eller de typer av skador som kan uppkomma 

inom specifik styrketräning. Fysioterapeuter har en stor roll inom idrottsmedicin gällande akut 

omhändertagande, bedömning av funktion, rehabilitering efter skador såsom överbelastning, 



förebyggande åtgärder och att individuellt anpassa träning till patienter. (21) De olika tekniker 

en fysioterapeut använder sig av som exempelvis manuella behandlingar kompletteras ofta av 

handledd fysisk träning för att få ett ännu bättre resultat av rehabiliteringen (22). Att handledd 

träning ger bättre resultat styrks i en tidigare studie där 20 måttligt tränade män delades in i två 

grupper med samma styrketräningsschema. Den ena gruppen hade handledd träning av kunnig 

personal inom träning och den andra hade ingen handledning. Resultatet visade att den grupp 

som hade handledning fick en snabbare och större maximal styrkeutveckling än den icke 

handledda gruppen (23). 

  

Då fysioterapeuter är sammanflätade med fysisk träning på så många olika plan vare sig det är 

rehabilitera typiska åkommor/skador som personer kan ådra sig inom styrketräning eller att 

använda sig av rätt typ av styrketräning för att förebygga framtida skador finns det ett intresse 

att kunna mer om detta (23). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga omfattningen av skador i samband med styrketräning 

på gym gällande lokalisation, frekvens och orsak. 

Frågeställningar  

·        Hur frekvent förekommer skador i samband med styrketräning? 

·        Var är de potentiella skador som uppkommer lokaliserade? 

·        Vilka typer av orsaker finns till skador i samband vid styrketräning? 

  

Metod 

Design 

En tvärsnittsdesign har använts där en egenproducerad enkät gjordes och användes som ett 

verktyg för att samla in data till studien. Denna design valdes för att den utgår från att få in data 

som representerar en population under ett kort tidsintervall (24). 

 

Vetenskaplig ansats  

För att kunna svara på studiens syfte har en kvantitativ kunskapsansats valts ut (24). Insamlade 

data fås genom den egenproducerade frågeenkäten. 

 

Deltagare 

Deltagarna i den här studien skulle representera en population av motionärer som styrketränar 

på fyra olika gym i Luleå. Dessa valdes ut slumpmässigt genom att alla som tränade på 

anläggningen, där enkäten delades ut, fick delta i studien så länge de uppfyllde studiens 

inklusionskriterier, vilka var att personerna skulle vara fyllda 18 år, styrketränat kontinuerligt i 

minst ett år och skulle förstå svenska i tal och skrift. Målet var att få så många som möjligt att 

delta i studien med ett mål upp mot 120 personer, men den slutgiltiga siffran för deltagare blev 

102 personer.  

Av de 102 deltagarna var 61 personer män (60%) och 41 var kvinnor (40%). Åldern på 

deltagarna varierade mellan 18–71 år och resulterade i en medelålder på 29,6 år. Då 

inklusionskriterierna innebar att alla deltagare hade tränat minst ett år så varierade 

träningserfarenheten som aktiv styrketränande mellan 1–35 år vilket gav ett medeltal på 9,5 år. 

Samtliga deltagare tränade i snitt fyra gånger per vecka. 

  

 



Datainsamling  

För att besvara studiens syfte använde vi oss av en enkät (bilaga 2) med frågor gällande skador 

som kan uppkomma vid styrketräning på gym. Frågeformuläret består av åtta frågor som är 

uppdelade i öppna frågor där vidareutveckling är möjlig men också bestå av ja- och nej frågor. 

Som ett försättsblad till enkäten användes en förklaringsmodell samt informationsbrev som 

förklaring till studiens och enkätens syfte. Se bilaga 1. 

En pilotstudie gjordes, där tolv personer fick svara på enkäten. Dessa personer var senare inte 

med i det slutgiltiga resultatet. Efter genomförd pilotstudie redigerades enkäten till sin 

slutgiltiga version som ses i bilaga 2.  

  

Kontakt togs därefter med huvudansvarig på samtliga inkluderade gym via e-post för att få ett 

skriftligt godkännande på att vi fick dela ut våra enkäter i deras anläggning. 

Datainsamlingen gjordes vecka 47–48, 2019. Den exakta tidpunkten att samla in data från 

gymmen valdes i enlighet med de tider de gymansvariga rekommenderat. Enkäterna delades ut 

vid vardera gyms entréer där de individer som kom genom dörren tillfrågades om de 

styrketränade på det gymmet, samt om de ville ställa upp i en enkätundersökning till ett 

examensarbete. Därefter fick de svara på enkäten ifall de uppfyllde inklusionskriterierna. 

Enkäterna lämnades sedan direkt in till oss efter att de blivit ifyllda och lades sedan i en 

plastficka i randomiserad ordning för att vi inte skulle kunna veta vem som skrev vad. 

Informationen från samtliga enkäter som inkluderades fördes sedan in i ett Exceldokument för 

vidare bearbetning.  

  

Bortfallsanalys  

Totalt delades 120 enkäter ut. Tio utav de 120 enkäter som skrevs ut förstördes på olika sätt av 

deltagarna då de börjat fylla i men senare förstod att de inte uppfyllde inklusionskriterierna till 

studien. Utav de 110 enkäter som fylldes i exkluderas åtta enkäter av olika anledningar och 102 

enkäter inkluderades i studien. Av de åtta som exkluderades var orsakerna för två av dem att 

deltagarna var under 18 år. Fem av de åtta exkluderades eftersom deltagarna hade tränat mindre 

än ett år, och den sista eftersom deltagaren inte hade angivit orsak till skada.   

  

Mätinstrument 

Data till studien samlades in med enkäter. Den var utformad i två olika delar, där den första 

delen hanterade information gällande kön, ålder och träningsvanor. Vid den andra delen av 



enkäten svarade individen på frågor kring träningsinstruktioner, potentiella skador de ådragit 

sig och märkte ut vart dessa hade uppkommit. Se bilaga 2.  

 

Dataanalys 

Deskriptiva analyser genomfördes, medelvärde och standardavvikelse beräknades på variabler 

med kvotnivå som exempelvis ålder. Nominal- och kvotdata analyserades med frekvenser, 

absoluta tal och procent. Programmet som användes för att få ut data från enkäterna var 

Microsoft Excel.  

 

Etiska överväganden  

För att skydda deltagarnas identitet samt visa respekt för deras integritet krävs det att vissa krav 

uppfylls och att ingen hänsyn har tagits till deltagarnas etnicitet, läggning, kön eller ålder (24). 

Enkäten som användes i denna studie var utformad så att ingen enskild individ kunde 

identifieras av utomstående. Deltagarna informerades om att studien självklart var frivillig att 

delta i men att ifylld och inlämnad enkät innebar att man givit sitt samtycke till att använda data 

från enkätsvaren. Då inklusionskriterierna innebar att alla deltagare var över 18 år innebar det 

att de var myndiga och kunde fatta ett självständigt beslut om deltagande. Resultatet från 

datainsamlingen lästes endast av författarna och fördes sedan in i en lösenordsskyddad dator 

som endast författarna hade tillgång till. Därefter förstördes alla dokument från datainsamlingen 

i en dokumentförstörare för att säkra deltagarnas konfidentialitet (25). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat  

Frekvensen av skador det senaste året 

Av det totala antalet deltagare (n=102) så hade 43 personer (40%) skadat sig det senaste året 

och 59 personer (60%) uppgav att de inte hade skadat sig alls det senaste året. Den totala 

summan av alla skador det senaste året var 76 st. Utav de 43 testdeltagare som uppgett att de 

skadat sig någon gång under det senaste året så hade en majoritet 27 personer (63%) endast 

skadat sig en gång. Nio av dessa 27 personer (33%) som skadat sig en gång under det senaste 

året var kvinnor och resterande var män. Drygt var 10:e av de som skadat sig hade skadat sig 

fem gånger det senaste året (figur 1). 

 

Figur 1. Antal personer uppdelat i procent efter antal gånger de skadat under det senaste året. 

43 deltagare med 76 skador fördelat mellan dem. 

 

 

 

Lokalisation av skador som uppkommit det senaste året 

De områden på kroppen som var mest utsatt för skada var axel/skuldra (43%) därefter i fallande 

ordning ländrygg, ben, arm, fot, thorakal och sist handen. Den kroppsdelen ingen verkade ha 

skadat sig var huvudet/nacken, se figur 2.  



 

Figur 2. Fördelning i procent över vart skadorna förekom mest på kroppen. Antalet skador var 

76, fördelat på 43 deltagare.  

  

Orsak till skador som uppkommit det senaste året 

I enkäten fick deltagarna ange orsaken till varför deras skador uppkommit och uppmanades att 

vara så specifika som möjligt. Svaren kategoriseras därefter i “Teknik”, “Överbelastning” eller 

“Olycksfall”. 47% av de som deltog i studien hade ådragit sig sina skador på grund av en 

överbelastning av den kroppsdel de skadat. Bristande teknik i olika träningsmoment visade sig 

vara en betydande faktor till att skada uppkommit (36%). Resultatet redovisas i figur 3. 

 

Figur 3. Fördelning över orsaker till skada i procent. 

  

  

 



Metoddiskussion 

För datainsamlingen valdes fyra gym i Luleå. En styrka med att samla data från flera gym var 

att olika gym har olika kundkretsar som utgör olika populationer bland aktiva styrketränande 

personer. Bakom valet av antal gym att samla in data ifrån fanns även en tanke om att nå ut till 

en relativt stor del av den population som valts att studeras, samtidigt som datainsamlingen inte 

skulle vara för tidskrävande, vilket skulle kunna leda till en alldeles för lång och utdragen 

datainsamlingsprocess. Därför bedömdes fyra gym vara ett bra antal.   

  

Tidpunkten som valdes att dela ut enkäterna var enligt de ansvariga på gymmen tider då 

gymmen hade många besökare. Detta var fördelaktigt för att kunna få så många som möjligt att 

delta i studien. Detta kan ha varit en betydande faktor till att ett stort antal enkäter kunde samlas 

in. Något som visade sig under datainsamlingen var att de tider gymägarna hade rekommenderat 

var tider då många gymbesökare gick på olika träningspass som inte innefattade styrketräning. 

Detta ledde till att många som tillfrågades inte kunde delta i studien. 

  

Fördelen med att låta testdeltagarna få svara på plats vid entrén, där studiens författare stod och 

delade ut enkäterna, var att alla fick en chans att ställa frågor om det var något de ej förstod 

eller undrade över. Samtidigt så kunde författarnas närvaro under tiden deltagarna fyllde i 

enkäten innebära en stressfaktor som i sin tur hade kunna leda till att vissa av enkäterna fylldes 

i slarvigt eller otillräckligt. Vid datainsamlingen tycktes dock många av deltagarna uppskatta 

det faktum att det fanns någon de kunde ställa direkta frågor till, då många gjorde just detta. 

Därför kan denna metod för datainsamling betraktas som fördelaktig snarare än motsatsen.  

  

Istället för att använda en digital enkät, som idag kan vara ett alternativ, så användes en fysisk 

enkät som personligen delades ut. En styrka med denna metod kan vara att när väl tiden för 

datainsamlingen var planerad så var detta ett effektivt sätt att snabbt få in svar på enkäterna. 

Digitala enkäter har generellt lägre svarsfrekvens än analoga enkäter (26). En digital enkät hade 

inneburit att författarna hade varit tvungna att vänta på om och när de tillfrågade skulle svara. 

Å andra sidan hade en digital enkät kunnat nå ut till fler deltagare. Dessutom hade en digital 

enkät inneburit att svaren hade kommit mer slumpmässigt från de olika gymmen vilket var 

något som eftersträvades, och hade kunnat vara en styrka. 

  

Frågorna till enkäten formulerades tidigt under utformningen av denna studie och då 

inkluderades frågor som kunde bidra till bifynd som kunde vara intressanta i andra syften än att 



endast svara på studiens tre frågeställningar. Hade enkäten gjorts idag hade frågorna begränsats 

till att endast svara på studiens syfte och frågeställningar. Studier visar att vanliga 

skadeområden på kroppen verkar vara axel/skuldra och ländrygg (3,4,5,6). Andra områden 

inkluderades för att utvärdera om det fanns andra potentiella vanliga skadeområden som hand, 

huvud, ben och fot. Enkäten hade inget avsnitt för fritext där deltagarna hade kunnat beskriva 

hur skadan uppkommit. Hade detta funnits är det möjligt att det kunnat bidra till en bättre 

förståelse för vilken bakomliggande orsak till att skadan uppkommit emellertid så hade 

kategoriseringen inte varit förändrad. 

  

För att bekräfta att enkäten kunde ge svar på syftet gjordes en pilotstudie och på så sätt kunde 

enkätens validitet försäkras. För att avgöra nivån av reliabilitet på ett mätinstrument kan 

exempelvis ”test-retest metoden” användas vilket innebär att en mätning görs med den valda 

mätmetoden vid ett tillfälle som sedan ska kunna replikeras vid ett annat för att kunna bevisa 

på en överensstämmelse mellan mätningarna (25). I denna typ av studie hade det varit svårt att 

mäta reliabiliteten då vid varje nytt datainsamlingstillfälle hade det varit andra människor som 

svarat på enkäten. 

  

Resultatdiskussion 

Skadefrekvens i samband med styrketräning 

Resultatet i denna studie visade att 40% av de 102 deltagarna hade skadat sig i samband med 

styrketräning under de senaste tolv månaderna och var tionde person av dem hade skadat sig 

fem gånger. Detta resultat visar att många skadar sig i samband med styrketräning och vissa 

skadar sig upprepade gånger. I en långsiktig studie gjord i USA där man kartlade skador som 

uppkommit i samband med styrketräning under en period av 17 år mellan 1990 och 2007, visade 

det sig att det skett en stegring med den största ökningen det senaste året av tidsperioden (2). 

Är det så att fler styrketränar idag vilket medför att det sker en ökning av skador? En tänkbar 

anledning att människor skadar sig i samband med styrketräning kan vara att många har 

otillräcklig kunskap om hur träningen utförs på ett korrekt sätt. En annan anledning kan vara 

att de som styrketränar inte lyssnar på sin kropp när det kommer till tillräcklig återhämtning 

och rehabilitering.  

 

I en studie som gjordes på styrkelyftare från olika delar av Sverige visade resultatet på en 

skadeförekomst av 87 % under det senaste året (3). Denna siffra visar på en betydligt högre 

förekomst av skador än vad den här studien visar. Vad kan den anmärkningsvärda skillnaden 



mellan dessa två studier bero på? I den här studien baseras resultatet på en population bestående 

av motionärer. Detta skiljer denna studie avsevärt från studien som fokuserar på en population 

av endast aktivt tävlande styrkelyftare. En trolig anledning till den höga procenten skador bland 

tävlande styrkelyftarna kan vara att dessa deltagare pressar sig betydligt mer än deltagarna i 

denna studie då dessa endast tränar på motionsnivå (3). Detta kan i sin tur leda till att det är 

vanligare med skador i den tävlande populationen. Samtidigt kan det tänkas att dessa 

styrkelyftare borde ha tillräcklig kunskap, teknik och träningsvana för att undvika skador. 

Något som är intressant är att ett annat examensarbete gjort en liknande studie som denna, var 

de fann att 20% av de 161 deltagarna hade skadat sig i samband med styrketräning under de 

senaste sex månaderna (27). Att examensarbetet visade på en lägre förekomst av skador 

procentmässigt jämfört med denna studie kan bero på skillnaden i tidsperioden för 

kartläggningen. Resultatet i denna studie baseras på skador under det senaste året medan deras 

resultat baserade på skador som uppkommit under sex månader.   

 

Lokalisation av skador 

Denna studie visar att axel/skuldra var det absolut vanligaste området att skada sig då 43% av 

de 76 skadorna var lokaliserade här. Även Keogh et al (4) och Goertzen et al (5) visade i sina 

studier att det mest affekterade området på kroppen gällande skador vid styrketräning var 

axel/skuldra. Även review-studien gjord av Kolber el al. (6) på motionärer som deltog i 

styrketräning var det axel/skuldra som var det mest skadade området på kroppen. Detta tyder 

på att skador i axel/skuldra är ett vanligt förekommande problem bland den styrketränande 

populationen inte bara i Sverige utan även i andra länder. 

  

Varför är axel/skuldra ett så utsatt område för skador? Är det övningarna vi väljer att utföra? 

Är det ett svårt område att träna säkert eller är det anatomin i leden och muskulaturen som 

orsakar att skador lätt uppkommer? Axelleden involveras i majoriteten av övningarna man gör 

för att stärka överkroppen då axelleden är länken mellan övre extremitet och bålen. Det kan då 

tänkas att den utsätts oftare för belastning än vissa andra leder. Den belastningen kan tänkas 

leda till att leden samt muskulaturen i axel/skuldra området inte hinner återhämta sig tillräckligt, 

och risken för skada ökar (4,5,6).   

 

Att utföra träning kräver rätt teknik i alla övningar. Det verkar vara mer viktigt i just axelns 

leder utifrån resultaten i Colado et als studie. Då axeln är kroppens rörligaste led kan det finnas 



en risk att utsätta leden för en belastning i dess ytterlägen som ökar risken för skada, vilket 

kräver en bättre förståelse av den tränande för hur man undviker skada (7). 

 

I en studie av Kolber et al. (6) beskrivs att axeln och skuldran som led skiljer sig från andra 

leder genom att den inte är under konstant belastning såsom höft och knä. Det i samspel med 

den stora rörligheten i skuldran gör den möjligtvis mer känslig för belastning. När belastning i 

axel/skuldra sker tvingar man då en normalt icke-viktbärande led anta rollen som en 

viktbärande led under flera repetitioner och övningar (6). Detta kan förklara varför resultatet 

från denna men även andra studier säger att det är en led ofta utsatt för skada. Detta menar även 

Colada et al (7) som redovisar i sitt resultat hur man minimerar risken att utsätta axelleden för 

skada via rätt teknik genom att undvika forcerad flexion, inåtrotation, add- och abduktion. 

Dessa är frekventa rörelser man gör under styrketräning och utförs dem inte med rätt teknik 

eller kunskap kan risken för skador öka (7).  

  

Ländryggen var den andra vanligaste kroppsdelen som var utsatt för skada enligt den här studien 

då 17% av de 76 skadorna var lokaliserade här. I en studie gjord 2018 på styrkelyftare var 

skador i ländrygg och bäckenområdet ett vanligt förekommande område för skada. Av de som 

uppgett ländrygg och bäcken som skadad kroppsdel menade mer än hälften att det skett under 

marklyftsträning (3). Det skulle kunna vara så att de flesta av dem som skadat sig i ländryggen 

har gjort det när de tränat marklyft även i denna studie. För att göra ett marklyft krävs 

dorsalflektion i fot, flexion i både knä och höft samtidigt som ländryggen ska hållas i en neutral 

position. Tappar man hållningen i ryggen och ländryggen faller i flexion är risken att för skada 

större. Om den tränande tappar denna hållning kan det bero på bristande motorisk kontroll eller 

för hög belastning vilket förklaras i studien av Durall et al. (8) Om det är så att många av dem 

som skadat sig i ländryggen i denna studie har gjort detta när de tränat marklyft så skulle detta 

kunna bero på att marklyft är en populär övning. Vilket i sin tur kan bero på trender i 

samhället.    

 

Skadeorsak 

Nästan hälften av alla de som skadat sig i den här studien uppgav att orsaken till deras skada 

var överbelastning (47%). Detta kan även vara en indikator på att överbelastningsskador är ett 

stort problem bland den styrketränande populationen och kan därför vara ett område var det 

behövs mer information.  

 



Hela 36% angav att de skadat sig eftersom deras teknik under utförandet av övningen varit 

inkorrekt. En tänkbar anledning till att så många uppgett att bristande teknik var orsaken till 

skada kan vara att många har kunskap om hur olika styrketräningsövningar ska se ut. Detta är 

troligt eftersom det är rimligt att någon som har en viss förståelse hur man tränar med rätt teknik 

även vet när de gjort fel. Endast då skulle det vara möjligt att kunna uppge teknik som orsak till 

skada. Såvida de inte blivit informerade om att tekniken var fel av någon än dem själv.  Studien 

av Colada et al (7) beskriver vikten av teknik och risker med att belasta fel i leders ytterlägen. 

Samtidigt som studien av Durall et al. (8) förklarar betydelsen av att hålla en neutralposition 

och att ha kontroll i bålmuskulatur för att undvika ländryggsskada. Tillsammans tyder de på ett 

samband mellan felaktig teknik och överbelastning. Vilket kan förklara resultatet av denna 

studie om att teknik och överbelastning var de vanligaste orsakerna till skada. Detta tyder även 

på att just teknik och överbelastning är faktorer som bör adresseras vid behandling av skador i 

samband med styrketräning.  

  

Kliniska implikationer 

Träning på gym innebär bland annat lyft av tunga vikter vilket kan medföra 

överbelastningsskador. Då en av många arbetsuppgifter hos fysioterapeuter är att förebygga 

och rehabilitera skador eller dysfunktioner i rörelseapparaten kan det i dagens samhälle vara 

av vikt att känna till typer av skador och lokalisation av dessa samt orsaker till att de uppstår. 

Det faktum att resultatet i denna studie visade att var tionde person av de som skadat sig hade 

skadat sig upp mot fem gånger det senaste året tyder på att fysioterapeuter som yrkesgrupp 

kan komma att behöva lägga större vikt på behandling av personer med dessa typer av skador. 

Fysioterapeuter kan behöva arbeta mer i förebyggande syfte för att för att minska förekomsten 

av dessa typer av skador. Detta är något som kan kräva ytterligare utredning i framtiden. 

 

Konklusion 

Resultatet av denna studie visade att 40% av deltagarna hade skadat sig i samband med 

styrketräning och var tionde person hade skadat sig fem gånger under det senaste året. 

Majoriteten av skadorna var lokaliserade i axel/skuldra området och nästan hälften av alla 

skador var överbelastningsskador.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i enkätstudie om skador vid styrketräning.  

 

I dagens samhälle är styrketräning en populär träningsform som utövas av många personer i 

alla åldrar. Syftet med denna studie är att undersöka hur vanligt det är med skador i samband 

med styrketräning. Studien riktar sig till er som regelbundet styrketränar på gymanläggning. 

Förhoppningen med denna studie är att det kommer bidra till en bättre förståelse av förekomst 

samt typ av skador vid styrketräning på gym. 

Vi har via ansvariga på denna anläggning fått tillstånd att dela ut denna enkät och vill be er 

om eran medverkan i denna enkätstudie. Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan 

när som helst, utan förklaring, avbryta din medverkan. Via inlämning av ifylld enkät innebär 

det samtycke till medverkan i studien. 

Enkäten kommer att delas ut på fyra olika gym i Luleå. Vi beräknar att det kommer att ta ca 5 

minuter att svara på enkäten. Efter det att vi har sammanställt alla enkäter i rapporten kommer 

alla enkäter att förstöras. Resultatet från enkäterna kommer endast vara tillgänglig för 

författarna och ingen enskild individ kommer att kunna identifieras under arbetets gång eller i 

den färdiga rapporten. 

Vi som utför studien är två Fysioterapistuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå 

Tekniska Universitet. Vi kommer under hösten 2019 att genomföra en kartläggning av skador 

vid styrketräning på gym. Den färdiga studien kommer finnas tillgänglig på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida: http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214  

Detta kommer att ske inom ramen för examensarbete på C-nivå. Studien förväntas vara färdig 

januari 2020. 

Har du några frågor eller funderingar angående studien är du välkommen att kontakta oss! 

Tedde Henriksson                       Jonas Rami                                Inger Jacobson 

Fysioterapistuderande                 Fysioterapistuderande                     Handledare 

Luleå Tekniska Universitet         Luleå Tekniska Universitet         Luleå Tekniska 

Universitet 

Examensarbete, 15 poäng           Examensarbete, 15 poäng    0920- 49 10 00 

Tel: 076-165 32 48                      Tel: 076-705 86 80                  E-mail:Inger.Jacobson@ltu.se  

E-mail: Tedhen-6@student.ltu.se  E-mail: Jonram-6@student.ltu.se 
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Bilagor 

Bilaga 1 

ENKÄT ANGÅENDE SKADOR OCH 

STYRKETRÄNING 

Enkäten handlar om skador som du ådragit dig i samband med styrketräning på gym med fria 

vikter och/eller styrketräningsmaskiner. Skadorna skall ha uppkommit på detta gym under det 

senaste året. Övergående träningsvärk räknas inte som en skada.  

1. Kön? 

Man          Kvinna  

2. Ålder? 

 _______ år  

3. Under hur lång tid har Du styrketränat på detta gym? 

________ år       ___________ månader 

4. Under hur lång tid har Du styrketränat totalt?  

________ år       ___________ månader 

5A. Hur ofta styrketränar Du på detta gym? 

Antal dagar/vecka: _______ 

5B. Tränar du något annat än styrketräning på gym, om ja, hur ofta? 

Antal dagar/vecka: ________ 

Vad tränar du då? _______________________________________________ 

Nedanstående frågor gäller det senaste året 

6A. Har Du blivit erbjuden någon instruktion av en instruktör gällande styrketräning på detta 

gym? 

Ja                                     Nej 

6B. Har Du någon gång blivit instruerad i styrketräning av en instruktör på detta gym? 

Ja                             Nej  

7. Har Du någon gång skadat dig i samband med styrketräning det senaste året? 

Ja                Nej 

8. Ange nedan orsak och lokalisation av skador som uppkommit det senaste året. Beskriv 

kortfattat hur skadan uppkom. Skadan kan ha uppstått genom överbelastning orsakad av; fel 

teknik, för tunga lyft, för hög träningsintensitet eller olycksfall.  

 Nacke/Huvud: __________ gånger.              Orsak:______________________ 

 Axel/Skuldra: __________gånger:               Orsak:______________________ 



 Arm:  ________________ gånger:                Orsak:_______________________ 

 Hand: _________________gånger:              Orsak:_______________________ 

 Övre del av bålen: _________gånger:          Orsak:_______________________ 

 Nedre del av bålen: ______gånger:              Orsak:________________________ 

 Ben: __________________gånger:               Orsak:_________________________ 

 Fot: ___________________gånger:              Orsak:_________________________ 

  

 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 


