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Abstrakt 
  

Inledning: Ny statistik visar att handboll är den lagidrott med störst förekomst av 

skador. Många kliniska studier beskriver svårigheterna med att veta när en spelare 

säkert kan återgå till idrott efter skada. I dagsläget jämförs det skadade benet med det 

friska vad gäller exempelvis muskelstyrka vid återgång till idrott. Det som i dagsläget är 

oklart är om det hos handbollsspelare är lämpligt att använda det friska benet som 

kontrollben. Syfte: Syftet var att undersöka hypotesen att kvinnliga handbollsspelare på 

elitnivå är starkare och har en bättre funktionell förmåga i sitt hoppben kontra icke- 

hoppben. Metod: En kvantitativ hypotesprövande tvärsnittsstudie utfördes där totalt 11 

friska kvinnliga spelare i elitserien i handboll deltog. Deltagarna utförde vid ett tillfälle 

tre olika enbenstester vilka var sittande knäextensionsstyrka en repetition maximum (1 

RM), enbensuppresning från box 30 sek samt enbenslängdhopp. Resultat: Deltagarna 

visade signifikant större styrka i hoppbenet kontra icke hoppbenet i knäextension 1 RM 

(p=0,03). Inga signifikanta skillnader kunde däremot påvisas mellan hoppben och icke-

hoppben i enbensuppresning (p= 0,53) eller enbens längdhopp (p= 0,31).  

Slutsats: Studien visar att kvinnliga handbollsspelare är signifikant starkare i sitt 

hoppben kontra icke-hoppben i knäextension. Vid bedömning av muskelstyrka i 

samband med återgång till idrott efter knäskada på hoppbenet bör därför strängare 

kriterier än idag användas, förslagsvis 100 procent av icke-hoppben. Vid 

enbensuppresningstest och enbens längdhopp noterades inte några signifikanta 

sidoskillnader mellan hoppben kontra icke-hoppben, vilket gör att standardkriteriet, 90 

procent förmåga jämfört med friskt ben bedöms vara tillräckligt för dessa test.  
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Abstract 

 
Introduction: New statistics show that handball has the highest incidents of injuries in 

comparison to other team sports. Many clinical studies describe the difficulty of 

knowing when a player can safely return to sports after an injury. The meisurment in 

muscle strength before returning to sports is today a comparisment between the injuried 

leg and the healthy leg. It is rather unclear wether it is appropriate to use the healthy leg 

as the control leg when it comes to handball players. Purpose: The purpose of this 

study was to examine the hypothesis whether elite female handball players are stronger 

and have better functional capability in their jump leg compared to the non-jump leg. 

Method: A quantitative hypothesis examining study of 11 female players in the 

swedish handball premier league. Participants performed three different one leg tests 

each. These where, maximum strength seated knee extension using one repetition 

maximum (1 RM). One leg raised from a box for 30 seconds and one leg horizontal 

jump. Results: The participants had significantly greater strength in the jump leg versus 

the non-jump leg in the knee extension at 1 RM (p= 0.03). However no significant 

differences could be found between the jump leg and the non-jump leg in one leg raises 

(p=0.53) and in the one leg horizontal jump (p=0.31). Conclusion: This study has 

shown that female handball players are significantly stronger in their jump leg 

compared to the non-jump leg in knee extension. In assessing muscle strength 

associated with returning to the sport after an knee injury in the jump leg there should 

be a stricter criteria used. For example a 100 precent of the non-jump leg. The tests of 

the one leg raises and the one leg horizontal jumps found no significant differences 

between the jump leg and the non-jump leg. This results in the standard criteria of the 

90 precent capacity comparing the injuried leg and healthy leg and therefore would be 

concidered sufficient enough for these tests when returning to sports. 
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Tack! 

Ett stort tack riktas till deltagarna i studien samt Hässlö Care AB som tillhandahållit 

lokaler för utförandet av testerna. Även stort tack till min handledare Jesper Augutsson 

för stöttning i utförandet av denna studie. 
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1 Inledning  

1.1 Handboll 

Handboll är en av de mest populära sporterna i Skandinavien och i Sverige fanns det 

2015, 110 000 registrerade handbollsspelare varav hälften kvinnor (Jonasson, 2014; 

Olsen, Myklebust, Engebretsen & Bahr, 2005). Handboll är en intensiv boll- och 

kontaktsport där spelets rörelsemönster domineras av riktningsändringar, hopp, snabba 

rusher och spelvändningar som påfrestar i rotation (Bergström, 2007; Michalsik, 

Aagaard & Madsen 2013). Intensiteten i handboll liknar intervallträning det finns 

många olika faktorer som påverkar en spelares rörelsemönster. Dessa faktorer är hur 

vältränad individen är, position på plan samt ålder och kön. Spelet i handboll består av 

olika positioner (se figur 1). Målvakterna har ett rörelsemönster som i stort består av 

sidledsarbete. Mittsexspelaren är placerad vid sex meters linjen och har till stor del 

kroppskontakt med motståndaren och utsätts därför för många roterande moment. Det 

finns tre stycken niometersspelare på planen samtidigt, de är ofta skyttar och 

spelfördelare. Längst ut på kanterna finns kantsexorna, som kallas vänstersex eller 

högersex beroende på vilken sida de spelar. De är oftast snabba med god spänst 

(Bergström, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Spelarnas positioner på handbollsplanen (Fog-Hansen 2016). 

 

1.2 Handbollens fysiska krav 

Olika faktorer påverkar prestationsförmågan hos en kvinnlig elithandbollsspelare, så 

som styrka, kraft, explosivitet, spänst och rörlighet. En hög fysisk nivå är en 

förutsättning för framgångsrikt deltagande i elithandboll hos kvinnor (Granados, 

Izquierdo, Ibanez, Ruesta & Gorostiaga, 2013; Ziv & Lidor, 2009). Styrkan som krävs i 

handbollen är komplex att beskriva då det krävs mycket mer än att bara vara stark på ett 

styrketest. Starka benmuskler är en förutsättning för att spela handboll och en 



2 

 

handbollsspelare behöver styrka för att kunna stå emot i försvarsspelet, hoppa högt och 

springa snabbt. Det är även viktigt att ha god styrka i bålmuskulatur för att kunna stå 

emot kroppskontakt och roterande moment (Bergström, 2007). Många av de styrketester 

som idag används i handbollen används för att kunna se en spelares individuella 

förbättring, de vanligaste testerna är knäböj, bänkpress, chins, dips och brutalbänk 

(Bergström, 2007). En hög aerobisk kapacitet är viktigt i handboll för att bibehålla en 

hög prestationsnivå över 60 minuters spel och en studie har visat att niometersspelarna 

är de som utsätts för flest högintensiva perioder under en match och därför kräver en 

bättre uthållighet (Luteberget & Spencer, 2016; Manchado, Tortosa-Martinez, Vila, 

Ferragut & Platen, 2009). De olika positioner i handboll ställer olika fysiska krav. 

Kantspelarna springer den längsta distansen under en match medan niometarna och 

mittsexorna är mer involverade i det taktiska spelet i både anfall och försvar vilket 

innebär att de springer kortare distanser (Bergström, 2007; Luteberget & Spencer, 

2016).  

 

1.3 Skadefrekvens 

I handboll är förekomsten av skador stor. En nyligen publicerad svensk studie visar att 

handboll är den lagsport med störst förekomst av akuta skador och tre gånger så många 

skador som inom fotbollen (Åman, Forssblad & Henriksson-Larsén, 2016). Det finns 

även en tidigare studie som påvisar en incidens på 46 handbollsrelaterade skador per 

10 000 invånare per år inom ett utvalt geografiskt område. Kvinnliga handbollsspelare 

är de som är hårdast drabbade vilket stödjs av ett flertal studier (Lindblad, Høy, 

Terkelsen, Helleland & Terkelsen, 1992; Malinzak, Colby, Kirkendall, Yu & Garrett, 

2001; Mycklebust, Maehlum, Engebretsen, Strand & Solheim, 1997; Åman et al., 

2016). En magisteruppsats från 2014 har undersökt sidofördelning av främre 

korsbandskador (ACL skador) i olika idrotter baserat på statistik från svenska 

korsbandsregistret mellan åren 2005-2014. Författarens slutsats var att alpina skidåkare 

och handbollsspelare hade högre incidens av skador i vänster knäled, vilket är 

hoppbenet hos de flesta handbollsspelare. Innebandyspelare och fotbollspelare hade 

högre skadefrekvens i höger ben (Bencke, Curtis, Krogshede, Jensen, Bandholm & 

Zebis, 2013; Broomé, 2014). Enligt en norsk studie från 1997 förekommer en incidens 

på ACL skador hos mer än 4,5 procent per säsong hos kvinnliga elithandbollsspelare. 

Ofta förekommer ACL skador hos kvinnor utan kontakt med andra spelare och en 

riskfaktor anses vara skillnader i motorisk kontroll jämfört med män (Malinzak  et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindblad%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8y%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8y%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terkelsen%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helleland%20HE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terkelsen%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malinzak%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malinzak%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkendall%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malinzak%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malinzak%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11390052
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2001; Mycklebust et al., 1997). Litteraturen visar att svaghet i främre lårmuskeln 

(quadriceps), är en riskfaktor för ACL skada hos kvinnliga handbollsspelare. 

Quadriceps involveras vid sträckning av knäleden (knäextension) (Lund-Hanssen, 

Gannon, Engebretsen, Holen & Hammer, 1996).  

 

1.4 Dominant och icke-dominant ben 

I denna studie definieras dominant ben som hoppbenet vilket är det ben som en 

handbollsspelare hoppar på och oftast börjar sina stegisättningar med, hos högerskyttar 

är hoppbenet vänster och vise versa. Detta stödjs av en studie från 2013 som definierade 

det dominanta benet hos handbollsspelare, som det ben de använder som frånskjutsben 

under en sidoförflyttning. Detta ben var vänster ben hos 23 av 24 deltagare i studien 

som utfördes på kvinnliga handbollsspelare (Bencke et al., 2013). Vilket ben som är det 

dominanta benet har även diskuterats i tidigare studier som kommit fram till att det är 

det ben som sparkar på bollen vilket då blir motsatt mot bedömningen i den aktuella 

studien (Kimura & Asaeda, 1974; Miyaguchi & Demura, 2010). Många studier har 

försökt finna svar på frågan om det finns muskulär obalans i nedre extremitet men 

forskningen ger ingen samlad bild. Då man undersökt styrkan i knäflexorer och 

extensorer hos friska personer som inte utövar någon sidodominant idrott har ingen 

signifikant skillnad gällande maxstyrka hittats. (Calmels, Nellen, van der Borne, Jourdin 

& Minaire, 1997; Chun & Shin, 1991; Homes & Alderink, 1984; Yoon, Park, Kang, 

Rosene, Fogarty & Mahaffey, 2001). Det finns andra studier som hävdar att det finns en 

signifikant skillnad i styrka mellan benen hos friska personer som inte utövar någon 

form av idrott (Kong & Burns, 2009; Siqueira, Pelegrini, Fontana & Greve, 2002).  

 

När det gäller forskning på idrottare som utför någon form av sidodominant idrott 

framkommer blandade resultat då några studier påvisat att signifikant i skillnad i styrka 

mellan benen förekommer medan andra inte visat någon signifikant skillnad (Chiaia et 

al., 2009; Ergün, Islegen & Taskiran, 2004; Hildebrandt et al., 2015; Hoffman, 

Ratamess, Klatt, Faigenbaum, & Kang, 2007; Impellizzeri, Rampinini, Maffiuletti & 

Marcora, 2007; Lehance, Binet, Bury & Croisier, 2008; Siqueira et al., 2002). En studie 

på friska kvinnliga fotbollsspelare har utförts där bensymetrin i olika hopptester, 

enbensuppresning och isokinetisk knäextesionstyrka testats. Studien kunde inte visa 

några skillnader mellan dominanta benet och icke dominanta benet (Östenberg, Roos, 

Ekdahl & Roos, 1998). En prospektiv studie på kvinnliga fotbollsspelare har visat att 
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spelare som drabbades av ACL skada under säsongen haft en försämrad 

hamstringsstyrka i det drabbade benet jämfört med det kontralaterala benet i 

försäsongstester (Söderman, Alfredson, Pietilä, Werner, 2001). Det har visat sig att 

manliga fotbollsspelare till större del drabbas av hamstringsskador i sitt dominanta ben. 

Gällande övriga skador från nedre extremitet upptäcktes inga signifikanta skillnader 

mellan dominant och icke-dominant ben (Svensson, Eckerman, Alricsson, Magounakis 

& Werner, 2016).  

 

Limb symmetry index (LSI) är idag det mest använda kriteriet för att bedöma 

hoppförmåga och muskelstyrka mellan benen och används vid återgång efter skada där 

det friska benet blir referensben. Enligt LSI index ska spelaren uppnått 90 procent eller 

mer av det friska benets funktion med sitt skadade ben innan säker återgång till idrott 

kan ske (Augustsson, Esko, Thomee & Svantesson, 1998; Ageberg, 2002). En studie 

från 2012 hävdar att ett LSI index på 90 procent av det friska benets funktion kan vara 

för lite innan återgång till idrott då även det friska benets funktion förändras och blir 

sämre avseende vissa tester under rehabiliteringsperioden (Thomeé,  Neeter, 

Gustavsson, Thomeé, Augustsson, Eriksson & Karlsson, 2012).  

 

1.5 Återgång till idrott efter skada 

Svårigheterna kring att veta när en spelare är redo att återgå till idrott efter skada 

beskrivs i litteraturen (Ardern et al., 2016; Kvist, Ek, Sporrstedt & Good, 2005; 

Svensson, Eckerman, Alricsson, Magounakis & Werner, 2016; Thomeé  et al., 2012;). 

Hos fysioterapeuten används ofta olika funktionella tester för att utvärdera knäfunktion 

efter skada. Fysiska förmågor som utvärderas är bland annat balans, uthållighetsstyrka, 

landningsteknik, knäkontroll, rörlighet och explosiv styrka. Genom att kartlägga och 

testa styrkan i benen genom olika enbenstester kan eventuell sidoskillnad identifieras 

mellan hoppben och icke-hoppben vilket ger individen möjlighet att korrigera detta för 

att minska skaderisken (Harrison, Duenkel, Dunlop & Russel, 1994; Jacobs, Timothy, 

Seeley, Sterling & Goodrich, 2005). Ett testbatteri med tre olika hopptester kan vara till 

hjälp för att avgöra när en spelare med säkerhet kan återgå till idrott efter en ACL skada 

(Gustavsson, Neeter, Thomeé, Grävare Silbernagel, Augustsson, Thomeé & Karlsson, 

2006). Gällande studier som utförts på andra idrotter finns resultat som visar att mellan 

43 och 92 procent av idrottare som genomfört en ACL rekonstruktion återgår till idrott 

efter 6-12 månader. Detta stödjs av en nyare studie från 2014 som visar att 55 procent 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neeter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neeter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gustavsson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gustavsson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Augustsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Augustsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvist%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sporrstedt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Good%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neeter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
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av de som genomgått ACL-rekonstruktion återgår till tävlingsidrott. (Ardern, Taylor, 

Feller & Webster, 2014; Hartigan, Axe & Snyder-Mackler, 2010). ACL skada i unga år 

ökar risken för artros i tidig ålder, upp till 50 procent drabbas av artros i den skadade 

knäleden redan 10–15 år efter sin skada. Artros är en kronisk ledsjukdom som leder 

till ökad nedbrytning av brosket och medför smärta och funktionsnedsättning hos den 

drabbade individen (Lohmander, Englund, Dahl & Roos, 2007).   

 

I dagsläget finns traditionella rehabiliteringsprotokoll som är baserade på teoretiska 

modeller och klinisk erfarenhet samt beskriver vad en spelare ska klara av för återgång 

till idrott efter en ACL skada. Värdet av funktionella tester för nedre extremitet innan 

återgång till idrott beskrivs i litteraturen samt för att kunna förutspå risken för artros 

(Ageberg, 2002; Thorstensson, Petersson, Jacobsson, Boegard & Roos, 2004). En studie 

har visat att kvinnliga handbollsspelare kunnat förbättra sin balans genom att träna 

förebyggande träning 15 min tre gånger i veckan (Holm et al., 2004). En annan studie 

har visat att ett program med förebyggande träning tre gånger i veckan kan reducera 

antalet akuta knäskador hos kvinnliga fotbollsspelare (Waldén et al,. 2012). Vikten av 

förebyggande träning för att undvika skador på nedre extremitet beskrivs även till stor 

del i andra studier (Holm, Aarsland, Friis, Risberg, Myklebust & Steen, 2004; Olsen, 

Myklebust, Engebretsen, Holme & Bahr, 2005; Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner 

& Hägglund, 2012). 

 

1.6 Definitioner 

Maximal styrka: En repetition maximum (1 RM). Innebär det största möjliga 

kraftmoment en muskel eller muskelgrupp kan utveckla eller största möjliga vikt som 

kan lyftas vid en rörelse (Thomeé, Augustsson, Wernblom, Augustsson & Karlsson, 

2008).  

 

Uthållighetsstyrka: Förmågan att producera en given kraft under lång tid (Thomeé, 

et.al., 2008). Muskulär uthållighet är en kombination av styrka och uthållighet, och det 

kan definieras som förmågan att utföra många repetitioner av ett givet motstånd under 

en relativt utdragen tidsperiod. Belastning bör generellt vara ungefär 60 procent av en 

repetition maximum (RM), eller till och med lägre, vilket är precis på gränsen till att ge 

någon styrkeförbättring. Fokus bör i stället ligga på att utföra ett högt antal repetitioner 

(Hagströmer, Jansson & Mattsson, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20OE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myklebust%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engebretsen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holme%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
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Funktionell styrka: Innebär styrka som är till för ett visst ändamål, och effekt på den 

kvalitet som ska förbättras. Den specifika idrottens styrkekrav vägleder vilka övningar 

som är mest funktionella för att förebygga skador och förbättra prestation (Thomeé, 

et.al., 2008). 

 

2 Problemformulering 

Enligt författarens vetskap finns inga tidigare studier som jämför styrkan i hoppben 

kontra icke- hoppben hos friska kvinnliga elithandbollspelare. Om skillnader i 

prestationsförmåga mellan hoppben jämfört med icke-hoppben existerar hos friska 

spelare, skulle också bedömningskriterierna vid återgång till idrott för de olika testerna 

skilja sig beroende på vilket ben som är skadat. Återfallsskador är idag ett stort problem 

inom idrotten och det kan diskuteras om spelare återgår för tidigt till idrott efter skada. 

Om det visar sig att handbollsspelaren är starkare i sitt hoppben och det är detta ben 

som är skadat kan 90 procents förmåga jämfört med det friska benet bedömas vara 

otillräckligt för återgång till idrott. Hypotesen för denna studie är att kvinnliga 

handbollssplare borde vara starkare och ha en bättre funktionell förmåga i sitt hoppben 

jämfört med icke-hoppben. 

 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet var att undersöka hypotesen att kvinnliga handbollsspelare på elitnivå är starkare 

och har en bättre funktionell förmåga i sitt hoppben kontra icke- hoppben. 

 

3.2 Frågeställningar 

- Hur starka är kvinnliga handbollsspelare i knäextensionstyrka ett RM i hoppben kontra 

icke-hoppben? 

- Hur är uthållighetsstyrkan i enbensuppresningstest hos kvinnliga handbollsspelare i 

hoppben kontra icke- hoppben?  

- Hur långt hoppar kvinnliga handbollsspelare i ett enbenslängdhopp med sitt hoppben 

kontra icke- hoppben? 
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4 Metod  

4.1 Design 

Studien är en kvantitativ hypotesprövande tvärsnittsstudie. 

 

4.2 Urval 

Studien genomfördes på kvinnliga elithandbollsspelare i ett handbollslag i 

Mellansverige. Arton spelare som passade inklusionskriterierna tillfrågades om 

deltagande i studien. Efter att deltagarna tillfrågats om exklusionskriterier blev 

deltagarantalet 11 stycken. 10 stycken av dem hade vänster ben som hoppben. Av de 11 

deltagare som slutförde studien var det sju niometersspelare, två mittsexspelare samt två 

kantspelare. Deltagarna fick svara på frågor om vilket av benen som är hoppben, ålder 

samt tidigare skadehistorik. Medelåldern på deltagarna var 20 år ± 3, medellängden 

uppmättes till 176 cm ± 4 och medelvikten var 74 kg ± 7. De deltagare som godkände 

medverkan i studien har vid ett tillfälle utfört tester tillsammans med testledare.  

 

4.2.1 Inklusionskriterier/Exklusionskriterier 

Inklusionkriteret var kvinnor med ålder över 15 år som spelade handboll på elitnivå. 

Exklusionskriterierna var tidigare operation i höft eller knä eller skada på något knä de 

senaste 4 månaderna. Skada definierades som incidens som uppstått vid träning eller 

match som medfört att spelaren missat nästkommande träning eller match (Ekstrand & 

Gillqvist, 1981). Målvakterna uteslöts ur studien då de inte utför samma typ av 

unilateralt arbete på handbollsplanen och då deras fysiska krav inte kunde likställas vid 

utespelarnas. Tre deltagare exkluderades på grund av långtidsskador och ytterligare tre 

deltagare exkluderades vid testtillfället på grund av skada och/eller sjukdom. Under 

testerna exkluderades ytterligare en deltagare på grund av upplevd knäsmärta som 

påverkade resultatet i testerna.  

 

4.3 Etiska överväganden 

I samband med utförandet av studien  har etiska överväganden utförts. De etiska 

frågorna beaktas i enlighet med Helsingforsdeklarationen som omfattar studier som 

innefattar människor (WMA Declaration of Helsinki 2013). Deltagarna fick muntlig och 

skriftlig information om studien och dess syfte i god tid samt vilka moment den 
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innefattade (se bilaga A). Detta skedde genom ett informationsbrev och muntlig 

information i grupp. Deltagarna fick fylla i ett samtyckesformulär för deltagande i 

studien. Då deltagarna är över 15 år har inget samtycke från målsman inhämtats. 

Deltagarna informerades om deras rättighet att när som helst avbryta sin medverkan 

utan att behöva ange anledning för detta. Deltagarna garanterades total konfidentialitet, 

att ingen information som publiceras i studien kan kopplas till enskild person. 

Deltagarnas identitet har kodats så att personuppgifter inte förekommer lagrat i datorn 

och originaluppgifter förvaras i låst dokumentskåp. Insamlad data används endast för 

forskningsändamål och deltagarna får själva bestämma om de vill ta del av resultatet. 

Deltagarna i studien utsätts för fysiska tester varav nyttjandekravet har tagits i 

beaktning. Testerna har skett under kontrollerade former och föregåtts av uppvärmning 

för att minimera skaderisken. Hänsyn har tagits till när på säsongen och vilken dag i 

veckan som var lämpligast att utföra testerna. Diskussion med tränaren i klubben kring 

detta har genomförts. Testerna har genomförts på en dag då deltagarna endast tränar 

styrka och inte har utfört någon annan form av träning innan testerna för att resultatet i 

möjligaste mån inte ska ha påverkats av att deltagarna är uttröttade. Då ansvarig 

författare även är lagets fysioterapeut kan detta ha påverkat deltagarnas vilja att delta i 

studien. Informationsbrevet är därför tydligt gällande att deltagandet är frivilligt. 

Studien är granskad av etiknämnden sydost. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom tre olika enbenstester, 1 RM unilateral sittande 

knäextension, enbensuppresning samt enbens längdhopp. Testerna utfördes innan 

träning så att uttröttbarhet inte skulle påverka resultatet. Samma testledare utförde alla 

testerna med standardiserade instruktioner. En vecka innan testerna utfördes pilottest på 

två personer för att öka reliabiliteten. Deltagarna värmde upp 5 min på motionscykel 

och fick sedan utföra 15 knäböj och 15 tåhävningar för att minska skaderisken. Första 

testet som utfördes var ett RM knäextension, därefter enbensuppresning och sist enbens 

längdhopp. Inför varje test så fick deltagaren utföra teströrelsen två gånger för att öka 

reliabiliteten. I alla tester började deltagarna utförandet med sitt hoppben. 

 



9 

 

4.4.2 Mätinstrument 

Valet av tester har baserats på att det finns dokumenterad validitet och reliabilitet samt 

att testerna varit möjliga att utföra i klinik (Clark, 2001; Xergia, Pappas, 

Zampeli, Georgiou & Georgoulis, 2013; Gustavsson et al., 2006; Jones, Rikli & Beam, 

1999; Thorstensson et al., 2004; Seo, 2012; Verdijk, van Loon, Meijer & Savelberg, 

2009;).  

 

1 RM unilateral sittande knäextension: Testet utfördes sittande i knäextensionmaskin 

(gym80, international, Tyskland). Deltagaren placerades sittande i maskinen med fullt 

ryggstöd och höften placerad i 80-85 graders flexion. Deltagaren utförde sedan två 

testlyft utan belastning inom rörelseomfånget 0-90 grader, där 0 grader definerades som 

full extension i knäleden (se figur 2). Varje deltagare började med hoppbenet. Startvikt 

bestämdes till 25 kg vilket var ca 50 procent av 1 RM. Efter varje fullföljd repetition 

höjdes vikten med 5 kg tills deltagaren inte länge klarade utföra lyftet till full extension. 

Högsta vikt på respektive ben noterades. Detta test har visat sig användbart för att 

utvärdera muskelstyrkan hos unga och äldre män och kvinnor (Hageman, Gillaspie, & 

Hill, 1988; Seo, 2012; Verdijk et al., 2009).  

 

Figur 2. Beskriver utförandet av 1 RM knäextension (V. Karlsson). 

 

Enbensuppresning 30 sek: Testet genomfördes som en modifiering av 30 second chair 

stand test vilket innebar att deltagaren utförde testet på ett ben istället för två ben (Jones 

et al., 1999). Deltagaren fick resa sig från en 50 cm hög box med instruktionen att hålla 

armarna korslagda över bröstet. Uppresningen utfördes därefter med två provomgångar 

på respektive ben innan start. På testledarens uppmaning startade deltagaren med sitt 

hoppben och med det andra benet sträckt i luften framför kroppen. Det var inte tillåtet 

att sätta ner den andra foten i. Antal fullföljda uppresningar noterades på respektive ben 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xergia%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xergia%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zampeli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Georgiou%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Georgoulis%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
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efter 30 sekunder. Originaltestet har uppvisat god test-retest reliabilitet samt ger valid 

indikation för styrka i nedre extremiteten hos äldre individer (Jones et al., 1999; 

Thorstensson et al., 2004; Unver, Kalkan, Yuksel, Kahraman & Karatosun., 2015). Se 

figur 3. 

 

Figur 3. Enbensuppesning 30 sek (V. Karlsson). 

 

Enbenslängdhopp: Deltagarna startade på hoppbenet med tårna bakom en linje och 

armarna bakom ryggen och utförde två submaximala hopp per ben inledningsvis. 

Deltagaren instruerades att hoppa så långt hon kunde och landa med balans och kontroll 

på samma ben samt stå stadigt en sekund. Det fria benet var tillåtet att svinga men 

armarna skulle vara kvar bakom ryggen. Om deltagaren inte klarade detta räknades det 

som ett ogiltigt hopp. Det längsta hoppet på tre försök noterades på respektive ben. 

Distansen mättes från tån och till hälen där landningen skedde. Enbenslängdhoppet har 

visat sig ha en god test-retest reliabilitet hos oskadade (Gustavsson et al., 2006; Xergia 

et al., 2013; Östenberg et al., 1998; Tegner, Lysholm, Lysholm & Gillquist, 1986). Se 

figur 4.  

 

Figur 4. Enbens längdhopp (V. Karlsson). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unver%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unver%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuksel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuksel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karatosun%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26327798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xergia%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xergia%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tegner%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3717488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tegner%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3717488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lysholm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3717488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillquist%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3717488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xergia%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322072
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4.5 Statistiska beräkningar  

Materialet bearbetades och analyserades i ett statistiskt dataprogram (IBM SPSS 23). 

Wilcoxon Signed Rank-test användes för att studera om det fanns någon signifikant 

skillnad i utvalda tester mellan hoppben och icke- hoppben. Signifikansnivån valdes till 

p<0,05. Resultaten av testerna redovisades genom medelvärden och standardavvikelser. 

Deskriptiv data redovisas med medelvärden och standardavvikelser.  

 

5 Resultat 

Ett handbollslag i damernas elitserie (n=11) genomförde under ett tillfälle i mitten av 

tävlingssäsongen 3 olika enbenstester för att jämföra om det fanns några signifikanta 

skillnader mellan benen. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan hoppben 

och icke-hoppben i 1 RM knäextension, där hoppbenet var starkare (p= 0,03). Inga 

signifikanta skillnader kunde däremot påvisas mellan hoppben och icke-hoppben i 

enbensuppresning (p= 0,53) eller enbens längdhopp (p= 0,31). Resultaten presenteras i 

tabell 1 med medelvärde och standardavvikelse för respektive test och ben.  

 

Tabell 1. Jämförelse mellan hoppben och icke- hoppben i tre olika standardiserade tester.  

 Skillnader                                   Hoppben              Icke- hoppben               Skillnad i % 

1 RM knäextension (kg)                44 ± 5*                    41 ± 5               7 % 

30 sek enbensuppresning (antal)   22 ± 4                      23 ± 5                          4 % 

Enbenslängdhopp (cm)                147 ± 16                  143 ± 23                       3 % 

RM= Repetition maximum 

* = Signifikant skillnad jämfört med icke-hoppben p= 0,03 
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6 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka om kvinnliga handbollsspelare på elitnivå är 

starkare och har en bättre funktionell förmåga i sitt hoppben jämfört med icke- hoppben. 

11 deltagare utförde i mitten på säsongen 2016/2017 tre olika enbenstester för att se om 

det förekom någon signifikant sidoskillnad mellan benen. 

 

6.1  Maximal styrka 

Huvudfyndet i denna studie visar att det finns en signifikant skillnad mellan hoppben 

och icke- hoppben i 1 RM knäextension där hoppbenet är starkare. Vid bedömning av 

muskelstyrka i samband med återgång till idrott efter knäskada på hoppbenet bör utifrån 

resultatet i denna studie strängare kriterier användas, förslagsvis 100 procent av 

muskelstyrkan i icke-hoppben. För att använda detta test i ett rehabprotokoll borde ett 

utgångsvärde innan skada finnas. Detta för att kunna ta hänsyn till eventuella 

sidoskillnader i rehabiliteringen. Resultatet i denna studie stödjs av en studie från 2012 

som har kommit fram till att ett LSI index på 90 procent av det friska benets funktion är 

för lite innan återgång till idrott. Hänsyn måste även tas till att det friska benets funktion 

förändras och blir sämre avseende vissa styrke- och hopptester under 

rehabiliteringsperioden (Thomeé,  Neeter, Gustavsson, Thomeé, Augustsson,  Eriksson 

& Karlsson, 2012). Litteraturen visar att svaghet i quadriceps är en riskfaktor för ACL 

skada hos kvinnliga handbollsspelare och i enlighet med denna studie är det då viktigt 

att testa detta förslagsvis på försäsongen för att kunna arbeta med förebyggande insatser 

(Lund-Hanssen et al., 1996).  

 

Att testa ett RM knäextension har visat sig vara en bra metod för att utvärdera 

muskelstyrkan hos unga och äldre män och kvinnor (Verdi et al., 2009). Studier 

beskriver vikten av att återfå muskelfunktionen i nedre extremiteten efter skada för att 

undvika återfallsskador. Det finns viktiga komponenter att klara av för en lyckad 

återgång till idrott efter exempelvis en ACL-rekonstruktion. De anses vara koncentrisk 

samt excentrisk muskelstyrka i knäflexion och knäextension samt förmågan att utföra 

olika enbenshopp. (Thomee, Kaplan, Kvist, Myklebust, Risberg, Theisen, Tsepis, 

Werner, Wondrasch & Witvrouw, 2011). Resultatet i denna studie stödjs av tidigare 

litteratur som visat på asymmetrier och skillnader i maximal styrka mellan benen, dock 

är dessa studier inte utförda på kvinnliga handbollsspelare (Hoffman et al., 2007; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neeter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neeter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
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Impellizzeri et al., 2007; Newton et al., 2006). Newton et al (2006) undersökte 

styrkeskillnader hos 14 kvinnliga ungdomsidrottare och rapporterade en signifikant 

skillnad på 4-16 procent mellan dominant och icke-dominant ben i olika styrketester. 

En tidigare magisteruppsats som baserats på statistik från svenska korsbandsregistret 

visar att handbollsspelare har en högre incidens av ACL skador i vänster ben (Broomé, 

2014). Då vänster ben är hoppbenet hos de flesta handbollsspelare stödjer detta att 

hoppbenet bör vara starkare än nuvarande kriterer i knäextesion innan återgång till 

idrott.  En studie av Bencke et al 2011 har undersökt om biomekaniska skillnader i 

specifika sidledsmoment kan vara en orsak till att de flesta skador sker på hoppbenet. 

Studien har dock inte kunnat visa några signifikanta skillander mellan benen varav fler 

och större studier behövs inom området för att öka kunskaperna kring detta.  

 

En nyligen publicerad studie som fokuserat på att förbättra rehabiliteringen efter ACL- 

rekonstruktion uppger ett målvärde på mindre än 20 procents styrkeskillnad i quadriceps 

vid återgång till idrott. Utifrån den aktuella studiens resultat skulle denna siffra kunna 

vara lägre om hoppbenet är skadebenet (Van Melick et al., 2016). Det finns tidigare 

studier som har undersökt skillnaden i isometrisk styrka mellan benen hos friska 

manliga handbollsspelare där man inte hittat några signifikanta skillnader mellan 

dominant och icke dominant ben. Detta kan behöva studeras vidare hos kvinnliga 

handbollsspelare och det kan vara relevant med kompletterande tester som mäter 

styrkan i quadriceps utifrån vilka fysiska krav som ställs på kvinnliga handbollsspelare 

(González-Ravé et al., 2010).  

 

6.2 Uthållighetsstyrka 

Resultatet från enbensuppresnings testet i denna studie visade ingen signifikant skillnad 

mellan hoppben och icke- hoppben vilket gör att standardkriteriet, 90 procent förmåga 

jämfört med friskt ben borde vara tillräckligt för detta test. Detta stödjs av tidigare 

studier som inte hittat några signifikanta skillnader mellan benen i olika tester hos 

idrottare som utför en sidodominant idrott (Lehance et al, 2008; Chiaia et al., 2009) 

Enbensuppresningstestet som utfördes i denna studie var en modifiering av 30 second 

chair stand test som är ett validerat test som används vid undersökning av styrka i nedre 

extremiteten hos äldre patienter (Jones et al., 1999). Enbensuppresningar har visat sig 

vara ett bra test för att förutspå risken för knäartros som kan medföra stort lidande hos 

individen. Personer med sämre resultat har visat sig ha en ökad risk för artros efter 5 år. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Rav%C3%A9%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114749


14 

 

Det kan utifrån den aspekten vara av vikt att använda detta test i ett testprotokoll liksom 

att det anses vara ett funktionellt (Thorstensson et al., 2004). En tidigare studie på friska 

försökspersoner med en medelålder på 20 år utförde maximalt antal enbensknäböj under 

20 sekunder vilket resulterade i ett medelvärde på 20 repetitioner. Detta uppresningstest 

utfördes dock med deltagaren halvliggandes mot en lutad glidbräda vilket kan ha 

underlättat genomförandet då deltagaren hade stöd för balansen (Munich, Cipriani, Hall, 

Nelson, & Falkel, 1997). Resultatet i ovan nämnda studie skulle kunna likställas med 

resultatet i denna studie då deltagarnas medelålder är detsamma (20 år) och där 

resultatet visat på ett medelvärde på 22 repetitioner för hoppbenet och 23 repetitioner 

för icke-hoppbenet. Testet i denna studie utfördes dock på 30 sek samt att 

enbensuppresningen skedde från en box med höjd 50 cm vilket krävt mer av balans och 

stabilitet av deltagarna. 

 

6.3 Hoppförmåga 

Enbenslängdhoppet var det test som författaren på förhand utifrån klinisk erfarenhet 

trodde skulle visa på störst signifikant skillnad vilket inte blev fallet. Standardkriteriet, 

90 procents förmåga jämfört med friskt ben bedöms vara tillräckligt även för dessa test. 

Denna studie visar att kvinnliga handbollsspelare hoppar längre än normalvärdet hos 

friska kvinnor som visat 137 cm. Medelvärderna för hoppen i denna studie visade 147 

cm på hoppbenet och 143 cm på icke-hoppen. Detta kan anses rimligt med tanke på att 

handboll är en sport där det förekommer mycket hopp (Gustavsson et al., 2006). Studier 

på tidigare skadade personer visar en hopplängd vid enbenslängdhopp på 125-172 cm. 

Möjligtvis kan det standardiserade utförandet då deltagarna utfört enbenslängdhoppet 

med händerna bakom ryggen kunnat påverka resultatet. Detta på grund av att det inte 

kan likställas med ett naturligt enbenshopp i handboll som innebär att de kan använda 

armföringen för att hoppa längre och högre (Gustavsson et al., 2006; Reid, Birmingham, 

Stratford, Alcock & Giffin, 2007; Petschnig, Baron & Albrecht, 1998, Barber, Noyes, 

Mangine, McCloskey & Hartman, 1988). En studie betonar vikten av en stark 

quadriceps för utförande av längdhoppet samt att längdhoppet tränas in för att minska 

risken för påverkan av inlärningseffekten. Inlärningseffekten innebär att spelarna tränar 

in testet så att resultatet inte påverkas av att det är första gången de utför testet 

(Gustavsson et al., 2006).  
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En ytterligare faktor som kan ha påverkt resultatet av detta test är den explosiva styrkan 

och hur stor påverkan den har på hoppförmågan i enbenslängdhopp då testet innebär ett 

kort explosivt muskelarbete som aktiverar typ II X fibrer (Lännergren, Westerblad, 

Ulfendahl & Lundeberg, 2007). Det skulle kunna innebära att spelare som har en bättre 

explosiv förmåga i hoppbenet därför får bättre resultat. Resultatet av enbenslängdhopp 

har i en studie visat sig var ett specifikt standardiserat test för att förutsäga 

sprintförmågan hos elithandbollspelare och kan därför vara ett relevant test att utföra på 

exempelvis försäsong (Chaouachi, Brughelli, Levin, Boudhina, Cronin & Chamari, 

2009). En studie beskriver 10 procents skillnad i hoppförmåga mellan dominant och 

icke-dominant ben hos friska idrottare vilket inte stödjs av resultatet i den aktuella 

studien där skillnaden endast visat 3 procent vid enbenslängdhopp (Hildebrandt & 

Müller, 2015). I enlighet med tidigare litteratur anses hoppförmågan vara en avgörande 

faktor för säker återgång till idrott efter skada, (Gustavsson et al., 2006). En spelare med 

bra resultat i hopptester har större möjligheter att återgå till tidigare aktiviteter och idrott 

än spelare med sämre resultat. Ett LSI medelvärde på 5 procents skillnad mellan benen i 

enbenshopp som ligger mer i linje med resultaten i denna studie, indikerar lyckad 

återgång till tidigare aktivitetsnivå efter skada (Ardern, Webster, Taylor & Feller, 2011; 

Fitzgerald et al., 2000; Thomée et al., 2011).  

 

6.4 Förebyggande åtgärder/Framtid 

En studie från 2011 visar att de muskelstyrketester som i dagsläget används vid 

återgång till full idrott efter ACL skada inte är tillräckligt krävande eller sensitiva för att 

identifiera sidoskillnaderna mellan benen. Studier betonar svårigheterna med att hitta 

konsensus kring vilka tester som är lämpliga för bedömning för  återgång till idrott efter 

skada (Thomeé et al., 2011; Thomeé et al., 2012; Svensson et al., 2016; 

Kvist, Ek, Sporrstedt & Good, 2005). Resultatet i den aktuella studien stödjs av 

European Board of Sports Rehabilitation som har föreslagit 100 procents styrka i 

quadriceps och hamstringsstyrka samt 90 procent av det friska benets funktion i två 

hopptester, varav ett hopptest för uthållighetsstyrka och ett som mäter den explosiva 

styrkan. Dessa fysiska krav föreslås för de idrottare som önskar återgå till kontakt- och 

pivoterande idrotter efter en ACL-rekonstruktion (Thomeé et al., 2011). Nyligen 

publicerad statistik i en svensk studie av Åman et al (2016) visar att handboll är den 

lagidrott med högst förekomst av skador och framförallt är de kvinnliga 

handbollsspelarna hårdast drabbade. Då handboll är en sport med många 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaouachi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19051095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaouachi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19051095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levin%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19051095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21932078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thome%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neeter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvist%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sporrstedt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Good%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15703963
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riktningsförändringar och unilaterala krafter behövs ökad kunskap kring förebyggande 

åtgärder. Vetskapen kring att kvinnliga handbollsspelare i högre grad drabbas av skador 

kontra andra lagidrotter gör att högre krav på styrka och funktion skulle behöva ställas 

innan återgång till idrott. De tuffa fysiska kraven och den höga unilaterala belastningen 

skulle kunna var en orsak till att just handbollen är en så skadedrabbad idrott där 

återfallsskador är vanligt. Detta stödjs av ovanstående studie av Åhman et al som även 

stödjer ett nationellt samarbete med förebyggande åtgärder (Bergström, 2007; Granados 

et al., 2013; Åhman et al., 2016). Medelåldern i den aktuella studien 20 år kan även ha 

påverkat resultatet. Den är lägre än genomsnittsåldern i damernas elitserie vilken är 23 

år enligt Elin Jansson (personlig kommunikation 1 Maj 2017). Detta kan medföra att 

unga spelare möjligtvis inte hunnit bygga upp lika stor muskelstyrka som genomsnittet 

då högre belastning sker på högre nivåer i handboll, vilket kan bidra till sämre 

generaliserbarhet i studien (Granados et al., 2013). Många studier jämför styrka i 

skadeben och friskt ben efter skada men det finns inga referensvärden innan skada att 

utgå från (Barber et al 1988; Thomée et al., 2012). Vi vet att även det friska benet tappar 

i styrka under en rehabiliteringsperiod, vilket gör det svårare att bedöma när en spelare 

är redo för återgång till idrott (Ageberg, 2002; Olsen et al., 2005; Holm et al., 2004; 

Thomeé et al., 2012).  

 

Genomförandet av denna studie har ökat kunskaperna kring hur variationerna kan se ut 

på individnivå. Genom att kartlägga och testa styrkan i benen genom olika enbenstester 

kan eventuell sidoskillnad identifieras mellan hoppben och icke-hoppben vilket ger 

individen möjlighet att korrigera detta för att minska skaderisken (Harrison & Duenkel 

et al., 1994). Önskvärt är att komplettera testprofilen med enbenstester på försäsong, i 

mitten på säsongen samt efter säsong för att över tid kunna följa spelarnas skillnader 

mellan hoppben kontra icke-hoppben. Då detta skulle kunna få betydelse vid 

rehabilitering efter eventuell skada då det finns referensvärden att utgå ifrån i 

rehabiliteringen och skulle kunna ge större vikt till en studie som denna. Utifrån de krav 

som idrotten ställer och den unilaterala belastningen som förekommer kan frågan ställas 

om större fokus ska läggas på enbensträning. Det sidledsarbete som sker i handboll är 

väldigt tufft och explosivt vilket innebär större krafter för benen att parera. 

Enbensträning har i tidigare studier visat sig vara en bra metod för att förbättra styrkan i 

nedre extremitet (Bencke et al., 2011; Jones, Ambeganokar, Nindl, Smith & Headley, 

2012; McCurdy, Langford, Doscher, Wiley & Mallard, 2005).  Patienter som inte 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20OE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
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återfår sin styrka och hoppförmåga efter skada löper större risk för återfallsskador och 

artros i unga år samt att de får minska sin fysiska aktivitetsnivå (Thomeé, 2007). Detta 

är en stark anledning till varför vi måste fortsätta att utveckla idrottspecifika testmetoder 

som dessutom kan användas i försäsongstester i olika idrotter och därmed skapa 

referensvärden hos spelarna. 

 

7 Metoddiskussion 

Valet av tester i denna studie kan på olika sätt ha påverkat resultatet. Det kan diskuteras 

kring det låga deltagarantalet och om det finns en generaliserbarhet till övriga kvinnliga 

elithandbollslag. Om samma tester kunde utföras på flera lag i damernas elitserie i 

handboll skulle detta troligtvis ge studien större tyngd. Bedömningen är dock att 

deltagarantalet (n=11) räckte för att kunna göra en statistisk analys. Intratester, det vill 

säga där testerna sker med en och samma testledare har i studier visat sig ha högre 

reliabilitet jämfört med intertester studier där jämförelsen sker med olika testledare, 

vilket ger styrka till studien och valet att utföra testerna på ett lag med samma testledare. 

(Boone, Azen, Lin, Spence, Baron & Lee, 1978; Gajdosik & Bohannon, 1987). 

Knäextensiontestet kunde ha visat på ett mer exakt resultat om en annan form av maskin 

eller annat märke använts då den utvalda testmaskinen hade ett stegringsintervall på fem 

kilo. Resultatet skulle kunna ha blivit annorlunda om intervallet varit ett eller två kilo.  

 

Resultatet i testerna skulle kunna påverkats av i vilken ordning testerna utfördes och att 

enbensuppresningen har kunnat påverka resultatet i längdhoppen genom att spelarna 

varit uttröttade. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet, dock så har syftet med studien 

varit att se om det förekommer några skillnader mellan hoppben kontra icke-hoppben 

och deltagarna har varit lika uttröttade vid testtillfället då benen fått lika mycket 

återhämtning mellan testerna. Diskussion kan föras kring att uppresningstestet valdes att 

göras på 30 sek. Om syftet varit att testa mer uthållighetstyrka kunde utförandet ha 

gjorts på 60 sek. Spelarna hade dock inte kunnat hålla samma hastighet och explosivitet 

under testet vilket kunnat gett ett annorlunda resultat. Resultatet vid 

enbensuppresningen skulle kunna variera beroende på vilken höjd boxen var på. Höjden 

var standardiserad på 50 cm vilket var lika för alla. Här tas heller inte hänsyn till 

längden på spelarna vilket kan ha påverkat deras prestation då uppresningen krävde ett 

djupare böj hos de längsta spelarna. Då syftet var att jämföra hoppbenet med icke-

hoppbenet har det dock varit samma förutsättningar mellan benen. Ett alternativt test 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azen%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=704684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=704684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=704684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baron%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=704684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohannon%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3685114
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kunde ha varit ett sidhoppstest då det kan anses som ett funktionellt test för de förmågor 

som används i handboll och skulle kunna ha används som uthållighetstest (Gustavsson 

et al., 2006; Thomeé, 2007). Enbenslängdhoppet är ett av det mest använda 

funktionstesten i forskning och klinik vilket stödjer valet av detta test för denna studies 

ändamål (Augustsson, Thomeé & Karlsson, 2004). Inlärningseffekten kan påverka 

resultatet så därför skulle möjligheten att utföra upprepade tester kunna ha ökat 

reliabiliteten, vilket har varit svårt att göra. På frågan om spelarna själva upplevde 

någon sidoskillnad vid enbensuppresningen så svarar de flesta att de känner sig 

ostadigare på sitt icke-hoppben. Detta skulle vara av intresse att studera vidare 

tillsammans med den subjektiva analysen vid enbensuppresningen, som visade på sämre 

höft och knäkontroll hos samtliga deltagare vid utförande på icke-hoppbenet. Detta var 

dock inget som ingick i författarens syfte med studien och redovisas därför inte i 

resultatet.  

 

7.1 Bortfallsanalys  

Tre deltagare exkluderades från start på grund av långvarig skada eller tidigare 

operation då detta var ett exklusionskriterie. Av de 15 spelare som hade tackat ja till 

medverkan i studien blev det ytterligare bortfall av tre spelare som vid tidpunkten för 

testerna var skadade eller sjuka. Anledningen till bortfallet skulle kunna ha varit tiden 

på säsongen då testerna utfördes. Då testtillfället var i mitten av säsongen fanns det 

överbelastningsskador hos vissa spelare som då exkluderades ur studien. Av de 12 

deltagare som genomfört testerna har ytterligare en deltagare exkluderats på grund av 

upplevd knäsmärta vid testtillfället. Bortfallet skulle kunna ha påverka resultatet då det 

kan bli försämrad generaliserbarhet på grund av färre deltagare. 
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8 Slutsats 

Studien visar att friska kvinnliga handbollsspelare är signifikant starkare i sitt hoppben 

kontra icke-hoppben i knäextension. Vid bedömning av muskelstyrka i samband med 

återgång till idrott efter knäskada på hoppbenet bör därför strängare kriterier användas, 

förslagsvis 100 procent av icke-hoppben. En slutsats i studien är att det behövs 

referensvärden att utgå ifrån vid återgång efter skada då de standardkriterier som idag 

används kan ifrågasättas utifrån resultatet i knäextensionstestet. Vid 

enbensuppresningstest och enbens längdhopp noterades inte några signifikanta 

sidoskillnader mellan hoppben kontra icke-hoppben, vilket gör att standardkriteriet, 90 

procent förmåga jämfört med friskt ben bedöms vara tillräckligt för dessa tester. 

Tidigare genomförd forskning uppvisar motstridiga resultat och i många fall är 

studierna endast genomförda på manliga eller kvinnliga testpersoner. En mer 

omfattande studie av detta slag skulle behöva genomföras med ett större urval av både 

män och kvinnor för att kunna bidra till att komplettera tidigare genomförd forskning. 

Detta för finna ett konsensus av valida och realibla tester för att kunna visa om det finns 

några faktiska skillnader mellan hoppben kontra icke-hoppben hos handbollsspelare.  
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10 Bilagor 

Bilaga A Informationbrev    

Maximal och uthållig styrka samt hoppförmåga i hoppben 

kontra icke-hoppben hos friska kvinnliga handbollsspelare i 

elitserien 

 
DETTA ÄR EN FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I EN STUDIE 

Bakgrund 

Det saknas i stor utsträckning konsensus kring vilka tester och vilka kriterier som är 

lämpliga att utgå ifrån samt när i tiden efter en skada en idrottare kan bedömas vara redo 

att återgå i idrott efter exempelvis en korsbandsrekonstruktion. I dagsläget jämförs det 

skadade benet med det friska vad gäller exempelvis muskelstyrka vid återgång till 

idrott. Det som i dagsläget är oklart är dock om det hos friska handbollsspelare är 

lämpligt att använda det friska benet som kontrollben. Det är möjligt att 

handbollsspelare är signifikant starkare i sitt hoppben jämfört med icke- hoppen. Det 

skulle i så fall innebära att kriteriet för muskelstyrka innan återgång till idrott, vanligen 

90 % av det friska benet inte är tillräckligt strängt om det skadade benet är hoppbenet 

Syfte/ändamål 

Syftet med projektet är att undersöka om friska kvinnliga handbollsspelare på elitnivå är 

starkare och har en bättre funktionell förmåga i sitt hoppben kontra icke hoppben. 

Tillfrågan om deltagande 

15 friska kvinnliga handbollsspelare i elitserien ingår i studien och du är en av de som 

tillfrågats. 

Studiens genomförande 

Du kommer att testas vid ett tillfälle i gymmet vid Bombardier arena. Du kommer vid 

testtillfället att värma upp 5 min på motionscykel och utföra 15 knäböj och 15 

tåhävningar. Därefter kommer du att genomföra ett test för maximal benmuskelstyrka, 

ett test för uthållighetsstyrka samt ett test för funktionell prestationsförmåga. Du 

kommer få muntliga och visuella instruktioner innan varje test. 
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Inklusionskriterier 

Du har inte haft någon tidigare operation i knä eller höft. Du har dessutom inte haft 

någon knäskada inom de senaste 4 månaderna. Vid testtillfället kommer du att få svara 

på frågor som längd, vikt, ålder samt tidigare skador. Dessa uppgifter kommer att 

behandlas anonymt. 

Tidsåtgång 

Tidsåtgången beräknas till 30 min 

Risker 

Du kan känna obehag i form av träningsvärk efter testtillfället. Du kan avbryta 

testtillfälle om smärta skulle uppstå. 

Fördelar 

Testerna kan ge en ökad förståelse för deltagarna I projektet kring sidoskillnader 

muskelstyrka och prestationsförmåga i hoppben kontra icke hoppben. Kännedom om 

eventuella sidoskillnader också vara till nytta vid rehabilitering efter skada. Resultaten 

från testerna kan också vara lämpliga värdemätare på aktuell prestationsförmåga I 

samband med försäsongsträningen.  

Författare av studien 

Studien genomförs av Viktoria Karlsson, leg. Fysioterapeut och student vid 

institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet i Kalmar samt med stor 

erfarenhet från kliniskt arbete inom handbollen. Handledare för studien är docent Jesper 

Augutsson vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Att tänka på 

 
Du får inte utföra ansträngande och/eller kraftig fysisk aktivitet eller träning samma dag 

som testtillfället. Deltagande i projektet är helt frivilligt och du har rätten att avbryta 

medverkan i projektet utan närmare förklaring. Om du börjar delta, men ångrar dig 

under studiens gång, kan du när som helst avbryta utan att tala om varför. 

 

Hantering av data 

Deltagarens uppgifter från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Vid databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod 

så att en enskild individ inte kan urskiljas. Endast de som är ansvarig för studien har 
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tillgång till ”kodnyckeln”. Då data från studien eventuellt publiceras kommer enskilda 

individer inte att kunna identifieras. Dina personuppgifter och data från studien kommer 

att sparas i 10 år. Hanteringen av Dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen 

(SFS1998:204) 

Du är välkommen att höra av dig till ansvarig för studien om du undrar 

över något, se uppgifter nedan. 

 

Ansvariga, ytterligare information 

Författare                                     Handledare 

Viktoria Karlsson                                        Jesper Augutsson                               

leg. Fysioterapeut             Docent, leg. Sjukgymnast 

Instutitionen för idrottsvetenskap                                 Instutitionen för 

idrottsvetenskap 

Linnéuniversitetet Kalmar                                  Linnéuniversitetet Kalmar 

vk22bb@lnu.se                 jesper. augutsson@lnu.se 

073-6415516 
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Bilaga B Testprotokoll 

Testprotokoll 
 

Namn:   Kodnummer: 

Ålder (år):                    Position: 

 

Längd (cm): Vikt (kg):  Hoppben (v/h): 

 

Tidigare skador/sjukdomar: 

 

1 RM Sittande Knäextention (kg) 

H:  
Försök 1 

 
Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5 

V:  
Försök 1 

 
Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5 

 

 

30 sekunders enbensuppresning (antal) 

H:   V: 

 

Enbens längdhopp (cm) 

H: 
Försök 1 

 
Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5 

 

V: 
Försök 1 

 
Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


