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Sammanfattning 

Bakgrund 

Styrketräning har många positiva hälsoaspekter, dock är skador vanligt förekommande. Det 

har inte gjorts någon tidigare forskning där man jämfört skadeprevalensen vid styrketräning 

på egen hand i gym och vid bodypump, två styrketräningsformer som utförs på lite olika sätt, 

men båda med fokus på styrka. 

 

Syftet var att undersöka om det fanns skillnader gällande skadeprevalens och typ av skada 

mellan styrketräning på egen hand i gym och bodypump och om det fanns några skillnader 

hos män respektive hos kvinnor gällande de två träningsformerna. Studien ämnade även att 

undersöka och beskriva vilka faktorer som verkade ha orsakat skada vid egen styrketräning i 

gym och vid bodypump. 

 

Metod 

Studien hade en deskriptiv och komparativ design. Totalt 60 personer från SATS Sofo deltog 

i undersökningen, 30 personer som tränade styrketräning på egen hand i gym och 30 personer 

som tränade bodypump. Data samlades in genom att deltagarna fick svara på en 

egenkonstruerad enkät med frågor rörande deras träning och eventuell skada och orsak till 

skada. 

 

Resultat 

Skillnad i skadeprevalens sågs mellan styrketräning på egen hand i gym och bodypump, 

p=0,01. Däremot sågs inga skillnader i skadeprevalens hos männen (p=0,09) respektive hos 

kvinnorna (p=0,06) mellan de två träningsformerna. Det fanns heller inga skillnader gällande 

skadetyp mellan de två träningsformerna (p=1),	  inte heller hos män (p=1) eller hos kvinnor 

(p=1).  

 

Slutsats 

Det är lägre risk att skada sig vid bodypump än vid styrketräning på egen hand i gym. 

Fler och större studier behöver göras för att kunna göra några större generaliseringar 

angående typ av skada, orsak och könsskillnader. 

 

Sökord 



	  

	  
	  

Bodypump – injuries - strength training– resistance training - gym 

  



	  

	  
	  

Abstract 

Background 

Strength training has many positive health aspects, however, injuries are common. There has 

been no previous research comparing the injury prevalence of strength training on your own 

in the gym and at bodypump, two strength training exercise performed in slightly different 

ways, but both focusing on strength. 

  

The aim was to investigate whether there were differences regarding injury prevalence, type 

of injury between strength training on your own in the gym and bodypump and if there were 

any differences between men and between women, respectively. The study also aimed at 

investigating and describing the factors that seemed to have caused injuries in strength 

training on your own in the gym and at bodypump. 

  

Method 

The study had a descriptive and comparative design. A total of 60 people from SATS Sofo 

participated in the survey, 30 people who did strength training on their own in the gym and 

30 people participating in bodypump. Data was collected by respondents to a self-designed 

questionnaire with questions about their training and possible injury and cause of injury. 

  

Results 

Differences in injury prevalence were seen between strength training on your own in gym and 

bodypump, p=0,01. On the other hand, no differences were observed regarding men’s injury 

prevalence (p=0,09) and in women (p=0,06) respectively, between the two types of exercise. 

There were also no differences regarding the type of injury between the two types of exercise 

(p=1), nor in men (p=1) or in women (p=1). 

 

Conclusion 

There is less risk for injuries at bodypump than at strength training on your own in the gym. 

More and larger studies are needed to be able to generalize the type of injury, cause and 

gender differences. 
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Bakgrund 
Styrketräning är den mest effektiva träningsmetoden för att öka muskelmassa (1). Vid 

styrketräning över tid sker en ökning av den muskuloskeletala massan - muskelhypertrofi. 

När skelettmuskulaturen utsätts för belastning sätts en mängd myogena händelser igång som 

leder till att de kontraktila proteinerna aktin och myosin ökar i mängd och även sarkomererna 

ökar i antal. Detta leder till en ökning i muskelns tvärsnittsarea (2). 

  

Styrketräning har även många positiva hälsoaspekter såsom ökad och/eller bibehållen styrka 

och uthållighet, förebyggande och positiva effekter på bland annat fetma, led- och 

ryggsmärtor, osteoporos, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, benmineraldensitet, mental 

hälsa och metabolt syndrom (1, 3-5). Dock är skador vanligt förekommande vid alla former 

av träning oavsett om det gäller elitnivå eller motionärsnivå (6). 

 

Skada i samband med idrottsutövning 
År 2010 samlade Socialstyrelsen ihop data angående de som hade sökt vård vid 

akutmottagning eller jourcentral vid sjukhus för skador i samband med idrottsutövning i 

Sverige. Med idrottsutövning menar de någon form av idrott eller sport, som till exempel 

bollsporter, styrketräning, skidor, friidrott och mycket mer. De undersökte hur många som 

hade skadat sig i samband med idrott under det året, skillnader i kön och ålder, hur de hade 

skadat sig samt vilken typ av skada de hade ådragit sig. Analysen av deras data kom fram till 

att cirka 104 000 personer hade skadat sig det året. Nio av tio bland dessa var under 45 år och 

allra flest var det i åldern 10-19 år. Däremot var det inte alls vanligt att personer över 65 år 

skadade sig. Bland alla åldersgrupper var majoriteten killar/män och av hela målpopulationen 

var totalt två tredjedelar män. De vanligaste orsakerna till skada var kontakt med annan 

person, akut överansträngning av kroppen eller en kroppsdel och fall i samma plan. 

Blåmärke, fraktur och vrickning/stukning var de vanligaste typerna av skador bland de som 

skadade sig på grund av idrottsutövning år 2010 i Sverige (7). 

  

Skadorna i denna studie klassificeras som akuta skador eller överansträngningsskador. Med 

akut skada menas en skada som sker av ett trauma direkt i samband med träningen, att det 

finns en specifik händelse under träningspasset som orsakade en skada. En akut skada kan till 

exempel vara en fraktur, öppet sår, vrickning eller stukning. Överansträngningsskada innebär 
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istället att skadan har orsakats av upprepade små trauman och stress (8). Skadan kan 

utvecklas över dagar, veckor och månader och går därför inte att härleda till en specifik 

händelse i träningspasset (9). Några exempel på överansträngningsskador är stressfraktur, 

inflammation, impingement eller tendinit (8). 

  

Skador kan även delas in i olycksfall samt icke-olycksfall. Skador som sker på grund av ett 

olycksfall kan till exempel vara fel användning av utrustningen, tappa vikten på foten eller 

snubbla över utrustningen. Icke-olycksfall kan orsakas av ansträngning, till exempel att man 

får huvudvärk eller blir utmattad, överansträngning som till exempel tendinit eller att det är 

fel på utrustningen (10).  

 

En skada, både akut och icke-akut, kan även orsakas av överträning. Det vill säga att man 

haft en hög träningsbelastning under en längre tid utan tillräckligt med vila och återhämtning 

för kroppen (11). Exempel på överträning är nedsatt ork, nedsatt prestationsförmåga (minst 2 

månader) och fatigue (11,12). Skadorna i denna studie skulle kunna härledas till att ha skett 

på grund av styrketräning på egen hand i gymmet eller bodypump-pass, men inte 

nödvändigtvis till en specifik händelse/rörelse i passet. 

 

Styrketräning i gym 
Styrketräning definieras som träning med ett motstånd för att öka förmågan att använda eller 

motstå kraft. Motståndet kan vara fria vikter, kroppsvikt och maskiner (13). Ett gym innebär 

en lokal där fysisk aktivitet utförs. De flesta gym har träningsmaskiner, fria vikter och 

stretchingutrymmen. Många gym har även lokaler för gruppass med en ledare, som till 

exempel bodypump (14). 

 

Som tidigare nämnts är det vanligt med skador i samband med träning (6,7), ändå är det lite 

forskning gjord inom detta fält specifikt på styrketräning. I USA har det gjorts en studie där 

de jämförde förekomst av skador och skadetyp mellan barn och vuxna i samband med 

styrketräning. Detta gjordes genom att undersöka vilka som kom till akuten på grund av 

skada i samband med styrketräning. Studien visade att barn oftare skadar sig på grund av 

olycksfall medan vuxna skadar sig mer på grund av icke-olycksfall. Av detta drog författarna 

slutsatsen att det kan bero på att barn inte har den kunskap som behövs för att lyfta med rätt 

teknik och använda maskinerna på rätt sätt och därför skadar sig lättare på grund av 
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olycksfall. De tycker därför inte att barn bör träna oövervakat utan få hjälp av en instruktör 

för att öka kunskapen och minska skaderisken (10). 

 

Styrketräning i gym kan ske både med och utan instruktör. I den här studien innebar 

styrketräning i gym att personerna tränade själva utan instruktör med fria vikter, kroppsvikt, i 

maskiner eller med andra redskap som återfanns i gymmiljö. 

 

Bodypump-pass 
Bodypump är ett ledarlett gruppträningspass med inriktning på styrka i form av uthållighet då 

det är många repetitioner. Passen är mellan 30-55 minuter långa och är förkoreograferade 

med träning för hela kroppen med hjälp av fria vikter. Ledarna av bodypump-passen är 

utbildade inom Les Milles instruktörsutbildning. Passen är utformade för att passa de allra 

flesta, det går att träna med lättare eller tyngre vikter samt det går att förenkla eller försvåra 

övningarna (15). 

  

Författarna till denna studie fann inga studier om skadeprevalens, typ av skada och orsak till 

skada i samband med bodypump. I en studie från Australien undersöktes skillnader av bland 

annat typ av skada och orsak till skada mellan tre olika grupper; motståndsträning, aerobisk 

träning och annan utrustning. Med motståndsträning menade de bland annat styrketräning, 

tyngdlyftning, bodybuilding och powerlifting. Aerobisk träning innebar aerobisk träning med 

hög och låg intensitet, boxercise, pump (antas vara en förkortning för bodypump), step och 

zumba. Träning med annan utrustning innebar till exempel löpband, motionscykel, 

roddmaskin och crosstrainer. De kom fram till att akuta skador så som stukningar, 

vrickningar och sträckningar var de vanligaste skadorna både för de som tränade 

motståndsträning och de som tränade aerobisk träning. För aerobisk träning	  och annan 

utrustning var fall den vanligaste orsaken till skada. Vid motståndsträning var vanligaste 

orsaken till skada slagen, träffad eller krossad av vikter eller andra användare (16).  

 

Fysioterapi 
Att personer skadar sig i samband med träning leder till att vissa av dessa kommer i kontakt 

med en fysioterapeut. Fysioterapeuter jobbar mycket med rehabilitering, att patienterna ska 

återfå funktion efter en skada. Men de jobbar även i skadeförebyggande syfte för att minska 

skadeprevalensen (17). 
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Problemformulering 
Styrketräning har många fördelar, framförallt på hälsan (1,3-5). Dock har det även sina 

nackdelar, som till exempel att det sker en del skador (6,7). Det har tidigare forskats på bland 

annat typ av skada och orsak till skada inom grupper där bodypump och styrketräning i gym 

ingick (10,16), dessa har dock haft en annan design och ett annat syfte än denna studie. Det 

har inte forskats på skadeprevalens inom och mellan styrketräning på egen hand i gym och 

bodypump. Här finns alltså kunskapsluckor som behöver fyllas. För fysioterapeuterna har 

skadeprevalensen, typ av skada och orsak till skada i samband med styrketräning på egen 

hand i gym samt på bodypump en betydelse för att kunna ta reda på vilken av dessa 

träningsmetoder som är lämpligast för fysioterapeuter att ordinera i ett skadeförebyggande 

syfte (17).   

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva samt jämföra skadeprevalensen och typ av skada vid 

styrketräning på egen hand i gym jämfört med bodypump. Syftet var också att jämföra 

skillnader hos män respektive hos kvinnor gällande skadeprevalens samt typ av skada vid de 

två träningsformerna. Vidare var syftet med studien att beskriva vilka faktorer som verkade 

ha orsakat skada vid styrketräning på egen hand i gym och vid bodypump. 

 

Frågeställningar 
1.   Vilken var skillnaden i skadeprevalensen mellan styrketräning på egen hand i gym 

och bodypump mätt vid ett tillfälle med ja/nej-fråga genom en egenformulerad enkät?  

2.   Vilka var skillnaderna hos män respektive hos kvinnor i skadeprevalens vid 

styrketräning på egen hand i gym och vid bodypump mätt vid ett tillfälle med en 

ja/nej-fråga genom en egenformulerad enkät? 

3.   Vilken typ av skador skedde vid styrketräning på egen hand i gym jämfört med 

bodypump mätt vid ett tillfälle med en två-valsfråga genom en egenformulerad enkät? 

4.   Vilka var skillnaderna i typ av skada hos män respektive hos kvinnor vid 

styrketräning på egen hand i gym och vid bodypump mätt vid ett tillfälle med en två-

valsfråga genom en egenformulerad enkät? 
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5.   Vilka faktorer verkade ha orsakat skada vid styrketräning på egen hand i gym 

respektive vid bodypump mätt vid ett tillfälle med en fråga med flervalsalternativ 

genom en egenformulerad enkät? 

	  

Metod 
	  

Design 
Studien var av deskriptiv och komparativ design. En deskriptiv design innebär att studien 

beskriver ett fenomen hos en grupp människor/personer (18), i detta fall hur 

skadeprevalensen, typ av skada och orsaken till skador var bland personer som tränar 

bodypump respektive styrketräning på egen hand i gymmet. Studien var komparativ då olika 

grupper jämfördes med varandra för att se om skillnader fanns i skadeprevalens och typ av 

skada (18). 

 

Urval 
Studien inkluderade 60 personer, 30 personer som tränade styrketräning på egen hand i 

gymmet och 30 personer som tränade bodypump på SATS Sofo i Stockholm. Deltagarna i 

studien som tränade styrketräning på egen hand i gymmet tillkom genom ett konsekutivt 

urval. Konsekutivt urval innebär att deltagarna i studien tillkommer allt eftersom de uppfyller 

kriterierna för att delta (18). Detta urval pågick till det att antalet deltagare var uppnått. 

Bodypump-deltagarna som deltog i studien tillkom genom ett ändamålsenligt urval. Detta 

urval innebär att deltagarna är specifikt utvalda och möter studiens kriterier (18). Av de 30 

personerna i respektive grupp eftersträvades det att få så jämn fördelning som möjligt av 

kvinnor och män. 

 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år. Majoriteten av träningen som 

personen tränade skulle vara gruppträningspass med minst ett bodypump-pass i veckan eller 

majoriteten styrketräning på egen hand i gymmet. Både personer som hade skadat sig och 

inte skadat sig inkluderades i studien. Skadan skulle ha skett för max tre år sedan.	  De skulle 

även förstå svenska i tal och skrift. 
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Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom en egenkonstruerad enkät (bilaga 1,2). Deltagarna fyllde i enkäten i 

gymmet i samband med att de blev tillfrågade efter träningspasset. Deltagarna fick ett papper 

med skriftlig information, ett medgivandeformulär samt enkäten. 

  

Enkäterna inleddes med några bakgrundsfrågor gällande ålder, kön, hur länge de hade tränat 

samt en skattningsfråga kring hur träningsvana de ansåg att de var. Skattningsfrågan hade en 

skala på 0-10 där 0 = ingen träningsvana alls och 10 = mycket träningsvan. Därefter fanns en 

ja/nej-fråga om de hade skadat sig någon gång i samband med styrketräning på egen hand i 

gymmet alternativt på ett bodypump-pass. Svarade de ja på om de hade haft någon skada i 

samband med träningen fanns ett antal följdfrågor angående typ av skada och orsak till skada.  

 

Enkätfråga nummer 7 svarade på frågeställning nummer 1 och 2. Enkätfråga nummer 8 

svarade på frågeställning nummer 3 och 4. Enkätfråga nummer 9 svarade på frågeställning 

nummer 5. Alla frågor var på nominal skalnivå eftersom svarsalternativen inte kunde 

rangordnas.  

 

Genomförande 
Datainsamlingen skedde under två dagar i slutet av januari och början på februari år 2018 på 

SATS Sofo i Stockholm. Författarna av studien skickade ut ett mejl med informationsbrev 

(bilaga 3) till 24 stycken SATS-anläggningar i Stockholms län med förfrågan om att få göra 

datainsamlingen på en av anläggningarna. Av dessa var det fem stycken som svarade. Två 

tackade nej direkt, en hänvisade till kundtjänst, en vidarebefordrade till chefen som sedan inte 

svarade och SATS Sofo tackade ja.  

 

På SATS Sofo tillfrågades medlemmar att delta i en forskningsstudie. 

Styrketräningsdeltagarna tillfrågades muntligt när de hade tränat klart och var på väg ut från 

anläggningen. För att ta reda på om de uppfyllde inklusionskriterierna ställdes muntliga 

frågor angående kriterierna. De fick även muntlig och skriftlig information (bilaga 4) om 

studien på plats och därefter fick de som ville vara med fylla i ett medgivandeformulär 

(bilaga 5) samt enkäten. Efter att de hade svarat på enkäten fick de en förfrågan om att skriva 

sin mejladress på en lista för att ta del av resultatet. För att samla deltagare till bodypump-

enkäten fick författarna komma in i början av tre bodypump-pass och berätta kortfattat om 
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studiens syfte, vad det innebar att delta samt inklusionskriterierna för att få delta i studien. 

När passet var klart stod författarna utanför salen och delade ut information, 

medgivandeformulär och enkäter till de som ville vara med. Även här fick de skriva sin 

mejladress på en lista om de ville ta del av resultatet. Det tog runt 3-5 minuter att få 

information, fylla i medgivandeformuläret samt enkäten för varje enskild person.  

 

Innan den riktiga undersökningen skedde delades provenkäter ut till två personer som tränade 

styrketräning på egen hand i gym och en person som tränade bodypump. Detta för att 

kontrollera så det inte skedde några missförstånd av frågorna i enkäten. Några mindre 

justeringar gjordes i fråga 4 och fråga 7. I fråga 4 tillades det ett ‘eller’ mellan månader och 

år. I fråga 7 tillades det till ‘Se exempel på skada i fråga 8’.  

 

Databearbetning 
1.   Första frågeställningen var både deskriptiv och komparativ. Datan redovisades i antal 

i text (18,19). Skillnad mellan grupperna analyserades med Chi2-test då datan var 

nominal. Detta test användes då grupperna var små och snedfördelade (19). 

2.   Frågeställning två var komparativ. Datan analyserades med Chi2-test då den var på 

nominal skalnivå. Detta test användes då grupperna var små och snedfördelade (19). 

3.   Den tredje frågeställningen var både deskriptiv och komparativ. Datan redovisades i 

antal och frekvens i text (18,19). Skillnaden mellan grupperna analyserades med 

Fishers exakta test då datan var nominal. Flera av de förväntade cellfrekvenserna var 

under fem vilket gjorde att Fishers exakta test var mer lämpligt än att använda Chi2-

test vid analys av denna frågeställning (19). 

4.   Frågeställning fyra var komparativ. Datan bearbetades på nominal skalnivå med hjälp 

av Fishers exakta test då flera av de förväntade cellfrekvenserna var under 5 vilket 

gjorde att detta test var mer lämpligt att använda än Chi2-test (19). 

5.   Frågeställning fem var deskriptiv. Datan bearbetades på nominal skalnivå och 

redovisades i antal med hjälp av ett stapeldiagram (18,19). 

Signifikansnivå för samtliga beräkningar sattes till p < 0,05 (19). Beräkningarna gjordes i 

Excel. 



	  

8	  
	  

Etiska överväganden 
Deltagarna fick både muntlig samt skriftlig information kring bakgrund och syfte med 

studien. Deltagandet i enkätundersökningen kunde eventuellt framkalla obehagskänslor 

genom att de behövde tänka tillbaka på skadetillfället, därför var det viktigt att berätta för 

dem att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet 

och att ingen anledning till detta behövde anges. Deltagarnas svar var helt konfidentiellt, det 

gick alltså inte att få veta vem som hade svarat vad eller vem som hade varit med i 

studien.  Deltagarna kunde ta del av resultatet om de ville genom att fylla i sin mejladress på 

en separat lista. 

Resultat 
I enkätundersökningen deltog sammanlagt 61 personer, det var en person som inte fyllde i 

medgivandeformuläret och fick därför uteslutas i resultatet. Av de som ingick i resultatet var 

det 30 personer som tränade styrketräning på egen hand i gym och 30 personer som tränade 

bodypump. De första sex frågorna i enkäten var bakgrundsfrågor. Dessa sammanställdes i en 

tabell (se tabell 1). 
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Tabell 1, bakgrundsvariabler för deltagarna i respektive träningsgrupp. 

 Styrketräning Bodypump 

Kön (%)    

Män 15 (50) 5 (16,7) 

Kvinnor 15 (50) 25 (83,3) 

Ålder (SD*) 39,7 (15,9) 36,4 (9,5) 

Träningsår (SD*) 12,4 (9,7) 6,4 (6,2) 

Träningsvana** (SD*) 7,9 (1,6) 6,8 (2,7) 

Introduktion*** (%)   

Ja 23 (76,7) 19 (63,3) 

Nej 7 (23,3) 11 (36,7) 

* SD= Standarddeviation/standardavvikelse. 
** Deltagarna fick uppskatta sin träningsvana på en skala 0-10 där 0 var ingen träningsvana alls och 10 var 
mycket träningsvan. 
*** Introduktion - Introduktion av licensierad personal om till exempel hur man använder maskinerna och fria 
vikterna på ett säkert sätt. 
 

Skillnader i skadeprevalens mellan styrketräning på egen hand i gym 

och bodypump  
Av de 30 personerna som tränade styrketräning på egen hand i gym var det 13 personer som 

hade skadat sig inom de tre senaste åren. Bland de 30 bodypump-deltagarna var det fyra 

personer som hade skadat sig inom de tre senaste åren. Detta gjorde att det fanns en 

signifikant skillnad i skadeprevalens mellan styrketräning på egen hand i gym och bodypump 

(p= 0,01). 

 



	  

10	  
	  

Skillnader i skadeprevalens hos män respektive hos kvinnor gällande 

styrketräning på egen hand i gym och bodypump  
Av de 13 personerna som hade skadat sig vid styrketräning på egen hand i gym var 

sex kvinnor och sju män. Av de fyra deltagarna som hade skadat sig på bodypump-pass var 

alla kvinnor. Det fanns ingen signifikant skillnad i skadeprevalens mellan kvinnorna som 

tränade styrketräning på egen hand i gym och kvinnorna som tränade bodypump (p= 0,09). 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad i skadeprevalens mellan männen som tränade 

styrketräning på egen hand i gym och männen som tränade bodypump (p= 0,06).   

 

Skillnader i typ av skador som sker vid styrketräning på egen hand i 

gym jämfört med bodypump  
I enkätundersökningen fanns en fråga angående vilken typ av skada personen hade fått. 

Alternativen var akut skada eller överansträngningsskada. Vid styrketräning på egen hand i 

gym var det en person som hade fått en akut skada, medan tolv personer hade fått en 

överansträngningsskada. Deltagarna i studien från bodypump hade endast fått 

överansträngningsskador. Det fanns ingen signifikant skillnad i skador som sker vid 

styrketräning på egen hand i gym jämfört med skador som sker vid bodypump (p= 1). 

 

Skillnader i typ av skada hos män respektive hos kvinnor vid 

styrketräning på egen hand i gym och bodypump 
Bland de sju männen som hade skadat sig vid styrketräning på egen hand i gym hade en fått 

en akut skada och resten var överansträngningsskador. Det var inga män som hade skadat sig 

på bodypump. Bland kvinnorna hade alla fått överansträngningsskador, både vid 

styrketräning på egen hand i gym och på bodypump-pass. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnorna i typ av skada vid styrketräning på egen hand i gym och bodypump (p=1). 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan männen i typ av skada vid styrketräning på 

egen hand i gym och bodypump (p= 1). 
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Faktorer som verkar ha orsakat skada vid styrketräning på egen hand i 

gym och bodypump  
På enkätfrågan angående orsak till skada fick personerna fylla i mer än ett svarsalternativ. 

Vid styrketräning på egen hand i gym var överträning den vanligaste orsaken till skador. Fyra 

personer hade skadat sig på grund av att de använde fel teknik. På bodypump var orsakerna 

mer varierande. Två personer hade skadat sig på grund av för tungt lyft. En person svarade att 

hon hade skadat sig på grund av att hon använde fel teknik, för tungt lyft och överträning (se 

figur 1). 

 
Figur 1: Faktorer som ansågs ha orsakat skada vid styrketräning på egen hand i gym respektive på 
bodypump-pass. 

	  

Diskussion 
Resultatsammanfattning 
Totalt 60 personer ingick i resultatet av studien. Resultaten visade att det fanns en signifikant 

skillnad i skadeprevalens mellan styrketräning på egen hand i gym och bodypump. Det 

skedde fler skador vid styrketräning på egen hand i gym än på bodypump-pass.  

Däremot gällande vilken typ av skador, akut eller överansträngning, som sker vid 

styrketräning på egen hand i gym jämfört med bodypump fanns ingen signifikant skillnad. 

Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i skadeprevalens samt typ av skador hos män 
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respektive hos kvinnor som tränade på egen hand i gym jämfört med bodypump. Vid 

styrketräning på egen hand i gym var överträning den vanligaste orsaken till skada medan vid 

bodypump var orsakerna för tungt lyft, fel teknik, överträning, annat och att personen inte 

visste orsaken. 

 

Resultatdiskussion 
Det har varit svårt att hitta forskning som kan stärka resultatet i denna studie då det tidigare 

inte gjorts många studier inom detta ämne. De studier som har hittats har varit av en annan 

design och med ett annat syfte och har därför varit svåra att jämföra med denna studie. Det 

har därför dragits paralleller mellan liknande idrotter. Det finns studier gjorda på exempelvis 

bodybuilding, styrkelyft och olympiska lyft avseende vilka skador som förekommer inom de 

grenarna. Dock är de flesta studierna gjorda på elitidrottare, vilket innebär träning på en helt 

annan nivå än den som vi ämnat undersöka och därmed blir också skadeprevalens och typ av 

skador något annorlunda. Detta då elitsatsande individer utsätter kroppen för en betydligt 

högre belastning totalt sett under en lång tid med en eller flera tävlingar som mål. Tävling för 

bodybuilders innebär att ha en så definierad kropp som möjligt, medan de som tävlar i 

styrkelyft och olympiska lyft strävar efter att kunna lyfta en så tung vikt som möjligt (20-22). 

I denna studie går det dock inte säga att det inte var några elitidrottare med då deltagarna inte 

tillfrågades om deras syfte med träningen. 

 

Aasa et al. (23) gjorde en review-studie på skador bland personer som tränar/tävlar i 

olympiska lyft och styrkelyft, det vill säga styrkegrenar där man utsätter kroppen för stor 

press då utövaren strävar efter att lyfta en så tung vikt som möjligt. Resultatet visade att dessa 

styrkegrenar hade liknande skaderisk som andra idrotter som kräver styrka, som exempelvis 

alpin skidåkning. De kom även fram till att skadeprevalensen inom dessa styrkegrenar är låg 

jämfört med exempelvis fotboll och andra kontaktsporter. I denna studie fanns det en 

signifikant skillnad i skadeprevalens mellan styrketräning på egen hand i gym och 

bodypump. Det skedde fler skador vid styrketräning på egen hand i gym än det gjorde på 

bodypump-pass. Anledningen till det skulle kunna vara att bodypump-passen har en ledare. 

En ledare som är utbildad och kunnig inom sitt område, som kan den rätta tekniken och vet 

hur mycket vikt deltagarna bör använda sig av för att få resultat av träningen men ändå orka 

ta sig igenom hela passet och att göra det skadefritt. Det är rimligt att anta att om ledaren ser 

att en person lyfter med fel teknik eller använder för hög belastning som kan medföra skador 
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så kan ledaren hjälpa personen att använda sig av rätt teknik eller en lägre belastning och på 

så sätt minska skaderisken. Vid styrketräning på egen hand är det troligtvis inte lika vanligt 

att någon säger till om de ser en annan person som gör fel eller tränar för hårt eller tungt. För 

att kunna bekräfta denna studies resultat behöver randomiserade kontrollstudier (RCT) med 

en ledarledd bodypump-grupp och en icke ledarledd grupp i gymmet göras. 

 

Denna studie kom fram till att överansträngningsskada var den vanligaste skadan både vid 

styrketräning på egen hand i gym samt på bodypump-pass. Detta stämmer dock inte överens 

med tidigare forskning. I en studie av Gray et al. (16) jämförde de bland annat typ av skada 

och orsak till skada i samband med träning på fitness center mellan tre olika grupper; 

motståndsträning, aerobisk träning och annan utrustning. Data samlades in från patienter på 

38 sjukhus i Australien. Resultatet för typ av skada var att akuta skador så som stukningar, 

vrickningar och sträckningar var de vanligaste skadorna både för de som tränade 

motståndsträning och de som tränade aerobisk träning. I en annan studie av Kerr et al. (24) 

undersökte de skador i samband med styrketräning vid akutmottagningar i USA och fick 

också resultatet att akuta skador som vrickningar och sträckningar var de vanligaste 

skadetyperna. Att denna studies resultat inte stämmer överens med ovan nämnda studier 

skulle kunna bero på att denna studie inte är gjord på data från sjukhus utan på personer i 

deras träningsmiljö. Det är rimligt att anta att personer med överansträngningsskador i många 

fall inte besöker sjukhuset utan de behandlar skadan konservativt själva. Artiklarna som 

nämnts ovan jämförde inte skillnader i typ av skada mellan de olika grupperna 

(motståndsträning, aerobisk träning och annan utrustning). Detta kan tänkas bero på att de 

endast undersökte de som hade skadat sig och inte jämförde med de som tränade men inte 

hade skadat sig. Det är därför svårt att få fram om det är en skillnad i typ av skador mellan de 

olika grupperna. 

 

Någon forskning på skillnader hos män respektive hos kvinnor inom de två olika 

träningsformerna eller liknande träningsformer kunde inte hittas. Dock är underlaget relativt 

litet för resultatet av de frågeställningarna då det i bodypump endast var fyra stycken som 

skadade sig och alla dessa var kvinnor. Dessutom var det endast fem män totalt som deltog i 

studien som tränade bodypump, vilket gjorde att det blev svårt att jämföra dessa med männen 

på styrketräning där det var 15 deltagare. Dock anser vi efter observation att det verkar vara 

fler kvinnor än män som tränar bodypump, därför ger könsfördelningen i studien en bra bild 

över hur det verkar vara i verkligheten. Vid styrketräning observerades att det verkar vara 
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ganska jämt fördelat mellan män och kvinnor och det var heller inga problem att få ihop 15 

män och 15 kvinnor till studien som tränade styrketräning på egen hand i gym. Resultatet vi 

fick fram var att det inte var någon signifikant skillnad varken gällande skadeprevalens och 

typ av skada hos män respektive hos kvinnor som tränar styrketräning på egen hand i gym 

jämfört med bodypump. Även här anser vi att grupperna behöver vara större för att det ska gå 

att generalisera.  

 

I en artikel av Gray et al. (25) samlades data in från patienter på 39 akutmottagningar i 

Australien. Undersökningen gjordes på personer som tränade på gym. Dessa delades in i 

aktiviteter som till exempel allmänna fria vikter - ospecificerad aktivitet och 

gruppträningsklasser. Resultatet visade att överträning/ansträngning var den klart vanligaste 

orsaken till skada totalt sett på gym, följt av fallande/tappad vikt. Denna studies resultat blev 

att överträning var den vanligaste orsaken till skador vid styrketräning på egen hand i gym, 

men det var ingen som hade skadat sig på grund av tappad vikt. Det går dock inte att veta 

säkert om det faktiskt var överträning som orsakade skadorna eftersom deltagarna fick kryssa 

i själva vad de ansåg var orsaken till skadan. I många fall går det inte att veta säkert vad 

orsaken till en skada var eller att man tror sig veta men att det kanske är något annat som är 

grundorsaken till skadan. Tidsfaktorn är en felkälla då tre år är en lång tid och risken att 

blanda ihop och/eller glömma bort detaljer är stor. För att kunna dra generella slutsatser kring 

orsak till skador vid styrketräning på egen hand i gym krävs forskning inom större grupper 

med högre grad av evidens.  

 

På bodypump-pass var det endast fyra stycken som hade skadat sig i denna undersökning. 

Orsakerna till skada var bland annat fel teknik, för tungt lyft, överträning och annat. I en 

studie av Aune et al. (26) undersöktes skaderisken inom ‘Extreme Conditioning Programs’, 

alltså träningsprogram som bygger på aerobics, plyometrisk (explosiv träning) och 

motståndsträning med hög intensitet under korta perioder. I studien blev resultatet att 

överträning, fel teknik och tidigare skada var de faktorer som oftast orsakade skada inom 

dessa träningsprogram. De kom även fram till att skadebenägenheten i träningsprogram som 

beskrivits ovan är liknande den vid styrketräning. Orsakerna till skada i nämnda studie 

liknade resultatet i denna studie, vilka var bland annat fel teknik och överträning. Dock gick 

det inte att dra några slutsatser om vilken orsak som verkade vara vanligast eftersom det var 

så varierande orsaker och få deltagare.  
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Metoddiskussion 
Valet av metod och design var lämpligt för att få svar på syfte och frågeställningar. Detta för 

att en egenkonstruerad enkät var den metod som var lämpligast för att få svar på 

frågeställningarna som var av deskriptiv och komparativ design. Då det inte fanns några 

tidigare undersökningar inom detta område var en egenkonstruerad enkät det enda 

alternativet för att få svar på frågeställningarna. Den egenkonstruerade enkätens validitet 

samt reliabilitet har inte testats.  

 

Ungefär var tredje person som vi tillfrågade ville delta i studien. Anledningarna till varför 

folk inte ville ställa upp var bland annat att de skulle hämta på dagis eller att de hade en 

annan tid att passa. För att inte behöva tillfråga lika många hade vi kunnat ha en webbenkät. 

Denna hade deltagarna då kunnat fylla i när de hade tid.  

 

Det låga antalet män som deltog på bodypump gjorde att vi valde att frångå vår strävan att få 

en jämn könsfördelning. Vi kunde ha försökt få ihop 15 män, men då hade vi behövt åka till 

Sats Sofo många fler gånger. Att det var ett lågt antal män som deltog påverkade med stor 

sannolikhet resultatet för skillnaden mellan träningsformerna, men det speglade å andra sidan 

verkligheten - hur det ser ut könsmässigt på bodypump jämfört med styrketräning på egen 

hand i gym.  

 

En styrka med studien är att vi stod på plats och tillfrågade personerna. Detta gjorde att vi 

kunde svara på eventuella frågor från deltagarna. En svaghet med studien är det låga antalet 

deltagare jämfört med hur många som tränar på gym. Att studien är gjord på personer från 

endast ett gym gör att det är svårt att generalisera resultatet till andra gym. Både en svaghet 

och en styrka med studien är att det inte finns så mycket forskat i ämnet tidigare. Det gör det 

svårt att jämföra med annan forskning, vilket leder till många egna slutsatser. Samtidigt visar 

det på att det behöver forskas mer inom området. 

 

Den kliniska nyttan för fysioterapeuten av denna studie kan vara att i ordinationssyfte 

rekommendera bodypump till friska personer. Det är en mindre skaderisk på bodypump-pass 

än det är vid styrketräning på egen hand i gym. Av detta skulle man kunna dra slutsatser om 

att bodypump-pass är bättre än styrketräning på egen hand i gym ur ett skadeförebyggande 

syfte.  
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Förslag till framtida studier skulle kunna vara att till en början göra undersökningen på en 

större undersökningsgrupp alternativt på flera olika anläggningar för att få en bättre 

förutsättning för generalisering. Det skulle kunna vara intressant att fråga deltagarna i studien 

om deras syfte med träningen, till exempel om de tränar för att må bra, se bra ut eller om det 

är ett tävlingsinriktat syfte. Tävling kan innebära fler tunga lyft och därmed en annorlunda 

skadebild av typ och orsak till skador. Hur ofta personerna tränar kan också vara av intresse 

att ta reda på samt var personen har skadat sig och inte bara vilken typ av skada.  

 

Konklusion 
Konklusionen utifrån detta stickprov ur målpopulationen är att bodypump-pass är en bättre 

träningsform än styrketräning på egen hand i gym ur ett skaderisk-perspektiv. Det är mindre 

risk att skada sig på ett bodypump-pass än det är vid styrketräning på egen hand i gym. Detta 

skulle kunna bero på att bodypump är ledarlett och styrketräning på egen hand i gym sker 

oövervakat. För fysioterapeuten är detta av intresse då man skulle kunna dra slutsatsen att 

bodypump är lämpligare att ordinera till en frisk person ur ett skadeförebyggande syfte.  

Överansträngningsskador visade sig vara den vanligaste typen av skador, här fanns ingen 

signifikant skillnad i typ av skador mellan styrketräning på egen hand i gym och bodypump, 

inte heller hos män respektive hos kvinnor i de två träningsformerna. Orsak till skador var 

överträning för personerna som tränade styrketräning på egen hand i gym. Vid bodypump var 

orsakerna mer spridda, det var bland annat på grund av fel teknik, för tungt lyft, överträning 

och annat. Dock var det små och snedfördelade grupper då det endast var 17 personer som 

hade skadat sig totalt, varav endast 4 på bodypump. Därför behövs det mer forskning i 

framför allt större grupper för att kunna dra generella slutsatser angående skillnader i 

skadeprevalens, typ av skador och orsaker till skador inom styrketräning på egen hand i gym 

och bodypump.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågor till styrketräning på egen hand i gym  
 

Enkätfrågor till dig som tränar styrketräning på egen hand i gymmet 
 

1.   Namn:  
(kommer inte finnas med i studien, används endast för din skull om du skulle välja att 
avbryta din medverkan i studien). 
 

2.   Kön: 
⬜ Man  

⬜ Kvinna 

⬜ Annan identitet  

 
3.   Ålder: 

 
4.   Hur länge har du styrketränat totalt? 

 
__ månader 
eller 
__ år.  
  

5.   Hur träningsvan anser du att du är inom styrketräning på egen hand i gymmet? (Skatta 
din träningsvana på en skala från 0-10 är 0 = ingen träningsvana alls och 10 = 
mycket träningsvan).  
 
 

6.   Har du fått någon introduktion av licensierad personal när du började träna om t.ex. 
hur man använder maskinerna och fria vikterna på ett säkert sätt? 
⬜ Ja 

⬜ Nej 

 
7.   Har du skadat dig när du har styrketränat på egen hand i gymmet under de senaste tre 

åren? (Med skada menar vi en akut skada som skedde direkt i samband med träningen 
eller en överansträngningsskada som går att koppla till träningen. Se exempel på 
skada i fråga 8. Skadan ska även ha påverkat dig så att du inte kunnat träna på minst 
en dag eller att du behövde träna andra övningar). 
⬜ Ja 

⬜ Nej 

Om JA på fråga 7, fortsätt på nästa sida.  
Om NEJ på fråga 7 är du nu klar med enkäten. Tack för din medverkan!  
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Vi vill att du ska svara på frågorna utifrån din SENASTE skada.  
 

8.   Vilken typ av skada fick du?  
⬜ Akut skada (t.ex. öppet sår, fraktur, vrickning/stukning) 

⬜ Överansträngningsskada (t.ex. stressfraktur, tendinit, inflammation, impingement. 

Exempel på symtom: belastningssmärta, långvarig värk, svullnad, rodnad) 
 

9.   Vad var orsaken till att du skadade dig?  
⬜ Använde fel teknik  

⬜ För tungt lyft 

⬜ Tappade vikten 

⬜ Snubblade över utrustningen  

⬜ Överträning  

⬜ Fel på utrustningen  

⬜ Annat 

⬜  Vet ej  

 
 
 
Tack för din medverkan!   
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Bilaga 2 – Enkätfrågor till bodypump  
 

Enkätfrågor till dig som tränar Bodypump 
 

1.   Namn:  
(kommer inte finnas med i studien, används endast för din skull om du skulle välja att 
avbryta din medverkan i studien). 
 

2.   Kön: 
⬜ Man  

⬜ Kvinna 

⬜ Annan identitet  

 
3.   Ålder: 

 
4.   Hur länge har du tränat Bodypump totalt? 

 
__ månader 
eller 
__ år.  
 

5.   Hur träningsvan anser du att du är inom bodypump? (Skatta din träningsvana på en 
skala från 0-10 där 0 = Ingen träningsvana alls och 10 = mycket träningsvan). 
 
 

6.   Har du fått någon introduktion av licensierad personal när du började träna om t.ex. 
hur man använder fria vikterna på ett säkert sätt? 
⬜ Ja 

⬜ Nej 

 
7.   Har du skadat dig när du har tränat Bodypump under de senaste tre åren? (Med skada 

menar vi en akut skada som skedde direkt i samband med träningen eller en 
överansträngningsskada som går att koppla till träningen. Se exempel på skada i 
fråga 8. Skadan ska även ha påverkat dig så att du inte kunnat träna på minst en dag 
eller att du behövde träna andra övningar). 
⬜ Ja 

⬜ Nej 

Om JA på fråga 7, fortsätt på nästa sida.   
Om NEJ på fråga 7 är du nu klar med enkäten. Tack för din medverkan! 
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Vi vill att du ska svara på frågorna utifrån din SENASTE skada. 

 
8.   Vilken typ av skada fick du?  

⬜ Akut skada (t.ex. öppet sår, fraktur, vrickning/stukning) 

⬜ Överansträngningsskada (t.ex. stressfraktur, tendinit, inflammation, impingement. 

Exempel på symtom: belastningssmärta, långvarig värk, svullnad, rodnad) 
 

9.   Vad var orsaken till att du skadade dig?  
⬜ Använde fel teknik  

⬜ För tungt lyft 

⬜ Tappade vikten  

⬜ Snubblade över utrustningen 

⬜ Överträning  

⬜ Fel på utrustningen  

⬜ Annat 

⬜  Vet ej  

 
 

 
Tack för din medverkan!   
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Bilaga 3 – Brev till SATS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej! 
 
Vi heter Agnes Bergqvist och Theres Ekberg och är studenter vid Uppsala Universitet. Just 
nu går vi termin 5 på Fysioterapeutprogrammet och skriver vårt PM till vår uppsats på 
grundnivå.  
 
Syftet med studien är att beskriva samt jämföra skadeprevalensen och typ av skada vid 
styrketräning på egen hand i gym jämfört med bodypump. Syftet är också att jämföra 
skillnader mellan kön gällande skadeprevalens samt typ av skada vid de två 
träningsformerna. Vidare är syftet med studien att beskriva vilka faktorer som har orsakat 
skada vid styrketräning på egen hand i gym och vid bodypump.  
 
Vår studie består av en egenutformad enkät som deltagarna i studien kommer att få fylla i vid 
ett tillfälle på träningsanläggningen. Vi kommer ge både muntlig och skriftlig information om 
vad medverkande i studien innebär. Eventuellt deltagande är frivilligt och konfidentiellt. De 
som ej vill delta behöver inte ange någon orsak till detta. Uppskattad tidsåtgång för den 
muntliga informationen samt ifyllande av enkät är ca 10-15 minuter. 
 
Vår undran är om det skulle vara möjligt att genomföra denna studie på erat gym i slutet på 
januari/början på februari 2018 där de som är över 18 år skulle vara deltagare? Tanken är att 
vi behöver 60 deltagare, ni behöver dock inte göra något, utan vi kommer vara hos er några 
dagar och samla in deltagare och svar. 
 
Om detta skulle vara möjligt kan vi på er begäran komma ut och informera om resultatet vi 
fått då studien är klar om intresse finns. 
 
Med vänlig hälsning, 
Fysioterapeutstudenterna Theres Ekberg och Agnes Bergqvist. 
Handledare Lena Zetterberg, Med Dr. Studierektor, Klinisk lektor, Leg. fysioterapeut, 
Specialist i neurologisk fysioterapi.  
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Jag ger härmed mitt godkännande till genomförande av ovanstående beskriven studie på 
SATS SoFo under vt18 och förmedla kontakt mellan fysioterapeutstudenterna och en eller 
två ansvariga som kan vara lämpliga att diskutera logistiken med. 
 
Signatur:     Datum och ort: 
  
____________________________  _______________________________ 
 
Namnförtydligande: 
 
____________________________ 
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Bilaga 4 – Informationsbrev till deltagare 

 
 
 
 
 

Information till deltagare i studien 
 
Vi heter Agnes Bergqvist och Theres Ekberg och går termin 6 på Fysioterapeutprogrammet 
vid Uppsala Universitet. Vi ska nu göra vårt examensarbete.  
 
Bakgrund och syfte  
Träning har många fördelar, speciellt på hälsan. Dock har det även sina nackdelar, som till 
exempel att många skador sker i samband med träning. Det har tidigare gjorts en del studier 
på olika former av idrott och skador i samband med dessa, men ingen specifikt på 
styrketräning. Denna studie kommer därför att handla om just styrketräning. Syftet med 
studien är att beskriva samt jämföra skadeprevalensen och typ av skada vid styrketräning på 
egen hand i gym jämfört med bodypump. Syftet är också att jämföra skillnader mellan kön 
gällande skadeprevalens samt typ av skada vid de två träningsformerna. Vidare är syftet med 
studien att beskriva vilka faktorer som har orsakat skada vid styrketräning på egen hand i 
gym och vid bodypump.  
 
Förfrågan om deltagande 
Vi söker dig som är över 18 år och tränar antingen majoriteten styrketräning på egen hand i 
gymmet eller majoriteten bodypump-pass. Du behöver inte ha haft någon skada för att få 
delta i studien.   
 
Hur går studien till?  
Du som väljer att delta i studien kommer få en enkät av oss med 7-9 frågor som du fyller i här 
på plats idag och ger tillbaka till oss när du är klar. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att fylla i.  
 
Vilka är riskerna? 
Riskerna med denna studie är små. Att fylla i enkäten kan eventuellt framkalla obehag genom 
att behöva tänka tillbaka på de skador ni har haft.   
 
Finns det några fördelar?  
Såklart! Att du är med och bidrar i denna studie kommer kunna ge oss värdefulla resultat 
angående hur skadeförekomsten är vid styrketräning på egen hand och på bodypump. Dessa 
resultat kan sedan användas för att anpassa de två träningsmetoderna för att kunna minska 
skadorna i samband med styrketräning.  
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Hantering av data och sekretess  
Du kommer att skriva ditt namn på enkäten, men detta är endast för din skull, att du ska ha 
möjlighet att kunna dra dig ur studien om du vill det. Namnen kommer inte användas i 
resultaten, det kommer inte gå att ta reda på att du var med i studien och vad du har svarat på 
enkäten.  
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Vi har en lista där du kan fylla i din mejladress om du önskar att få ta del av studiens resultat. 
Vi kommer då att mejla ut resultatet när studien är klar.  
 
Frivillighet  
Deltagandet i studien är helt frivilligt och det går att när som helst avbryta studien utan 
särskild förklaring. Väljer du att avbryta studien när du redan har lämnat in enkäten så ber vi 
dig mejla till oss så tar vi bort dina svar och förstör enkäten så att du och dina svar inte längre 
är en del av vår studie.  
 
Ansvariga 
Studien genomförs av Agnes Bergqvist och Theres Ekberg, under handledning av Lena 
Zetterberg Med Dr. Studierektor, Klinisk lektor, Leg. fysioterapeut, Specialist i neurologisk 
fysioterapi 
 
Kontaktuppgifter:  
Mail:  
Lena Zetterberg, mail:  
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Bilaga 5 – Samtyckesformulär till deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samtyckesformulär 
 
Samtycke, (markera ditt svar med ett kryss):  
 
JA, jag vill delta i studien och har förstått vad det innebär.  [   ] 
NEJ, jag vill inte delta i studien.    [   ] 
 
 
Signatur:  
 
________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  
 
_______________ 
 
 
 
	  
	  

	  


