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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka skadefrekvens hos elitidrottsutövare, samt att undersöka 

om autonomistöd, autonom motivation, och intention mot skadeförebyggande beteenden, och 

utförda skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens. I studien 

undersöks hur skadeförebyggande beteenden påverkar skadefrekvens med utgång i Bahr och 

Krosshaugs modell (2005). Bahr och Krosshaug (2005) menar att för att kunna förebygga 

skador är det viktigt att förstå varför skadan uppstår. Studien undersöker även i vilken 

utsträckning autonomistöd (Williams et al., 1996), autonom motivation (Chan & Hagger, 

2012b) och intention (Chan & Hagger, 2012a) påverkar utförandet av skadeförebyggande 

beteenden samt skadefrekvens. Insamlingen av data gjordes genom ett icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval. Studien var en kvantitativ longitudinal design. I studien deltog 69 

elitidrottsutövande golf- och volleybollspelare, med åldrarna 15 år till 30 år (M= 21.06 

SD=3.88). Studien visade en hög skadefrekvens bland de deltagande elitidrottsutövarna. 61% 

av deltagarna registrerade symptom på överträning och 54% registrerade symptom som 

klassas som allvarlig överträningsproblematik vid minst ett svarstillfälle under de fem veckor 

studien genomfördes. Inget signifikant samband visades i flernivåanalysen mellan 

skadefrekvens och de skadeförebyggande beteenden eller mellan skadefrekvens och 

variablerna autonomistöd, autonom motivation och intention mot skadeförebyggande 

beteenden. Utifrån studiens resultat rekommenderas det en mer detaljerad undersökning av 

skadeförebyggande beteenden.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the frequency of injuries among elite athletes, and 

to examine if autonomy support, autonomous motivation, and intention towards injury 

preventative behaviors, and executed injury preventative behaviors cohere with frequency of 

injuries. This study examines how injury preventative behaviors affect the frequency of 

injuries according to Bahr and Krosshaugs model (2005). Bahr and Krosshaug (2005) suggest 

that in order to prevent injuries it is important to understand the origin of the injury. This 

study also examines in what extent autonomy support (Williams et al., 1996), autonomous 

motivation (Chan & Hagger, 2012b) and intention (Chan & Hagger, 2012a) affects the 

execution of the injury preventative behavior and frequency of injuries. The data collection 

was via a non-random convenience sample. The study design was a quantitative longitudinal 

study. In this study participated 69 elite athletes, representing golf and volleyball, including 

ages 15 years to 30 years (M=21.06 SD=3.88). The study showed a high frequency of injuries 

among the participated athletes. 61% of the participants registered symptoms of overtraining 

and 54% of registered symptoms referred to as substantial overuse problems at least once 

during the five-week period. No statistically significant values were detected in the multi-

level modelling between frequency of injuries and the injury preventative behaviors or 

between frequency of injuries and the variables autonomy support, autonomous motivation 

and intention towards injury preventative behavior. According to the findings the study 

suggests a more detailed investigation of injury preventative behaviors. 

 

Key-words: Elite athletes, injuries, overuse injuries, injury preventative behaviors, injury 

frequency, autonomy support, autonomous motivation, intention.
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Elitsatsning inom idrott är till stor del en balans av att träna så mycket som möjligt och att inte 

träna för mycket (Kenttä & Hassmén, 1998) många elitidrottsutövare dagar är hektiska och 

kräver bra tidsplanering (Macquet & Skalej, 2015). Med deltagande inom elitidrott kommer 

också höga risker. Under en säsong visar det sig att 30% av elitidrottsutövare drabbas av en 

skada och 9,7% av elitidrottsutövarna har en allvarlig skada under mer än halva säsongen 

(von Rosen, Kottorp, Fridén, Frohm & Heijne, 2018). Vidare menar Von Rosen et al. (2018) 

att skador ofta påverkar idrottarens syn på sin identitet vilket kan leda till frustration, ilska, 

sömnsvårigheter, ensamhet och skuldkänslor. Skador har även visat sig vara den vanligaste 

orsaken till att elitidrottsutövare avslutar sin idrottssatsning (Ristolainen, Kettunen, Kujala, & 

Heinonen, 2011). Överträningsskador är ett stort problem inom många idrotter. Idrottsutövare 

inom tekniska idrotter som volleyboll är i stor risk för överträningsskador (Clarsen et al., 

2015), även utövare inom den tekniska idrotten golf drabbas i stor grad av överträningsskador 

(Thériault & Lachance, 1998). Studien riktar in sig mot att ta reda på hur dessa 

överträningsskador kan undvikas och har med en objektiv mätning av skadeförebyggande 

beteenden och skadefrekvens som tidigare studier saknar (Chan & Hagger, 2012a, 2012b; 

Chan et al., 2015). 

Elitidrottsutövare definieras efter Riksidrottsförbundets (2012) antagningskrav till 

riksidrottsgymnasium: ”Morgondagens elitidrottsutövare är de unga idrottare som på olika 

nivåer bedriver tränings- och tävlingsverksamhet efter en långsiktig utvecklingsplan med 

målet att nå nationell och internationell elit.” 

 

Skador  

Skador definieras som trauma mot kroppen som temporärt eller permanent hämmar kroppens 

fysiska funktion (Berger, Pargman & Weinberg, 2007). Vidare menar Berger et al. (2007) att 

skador uppstår av många anledningar, dessa kan delas in i fem huvudkategorier: (1) olämplig 

träning, (2) felaktig rörelse, (3) personliga psykologiska egenskaper (kroppsbild; självbild), 

(4) undermedvetna faktorer (psykodynamiskt), och (5) faktorer i omgivningen.   

Bahr och Krosshaug (2005) har skapat Comprehensive Model for Injury Causation 

som förklarar att en skada sker på grund av en komplex koppling mellan inre och yttre 

faktorer och inte enbart en orsak i skadetillfället. Bahr och Krosshaug (2005) menar att det är 

viktigt att tydliggöra anledningen till en skada, för att kunna förebygga skador är det viktigt 

att förstå varför skadan uppstår. 

 
Figur 1. Comprehensive Model for Injury Causation (Bahr & Krosshaug, 2005). Fritt översatt  
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Inom Comprehensive Model for Injury Casation beskrivs består inre riskfaktorer, av ålder, 

kön, kroppssammansättning (vikt, fettmassa), hälsa (tidigare skador, led instabilitet, tidigare 

händelser), fysisk kondition (styrka, rörelseomfång), anatomi, skicklighetsnivå (idrottsteknik, 

stabilitet), samt psykologiska faktorer (tävlingsinriktad, motivation, risktagande)(Bahr & 

Krosshaug, 2005). De inre riskfaktorerna skapar den fördisponerade idrottaren, dvs. innan 

idrottaren utsätts för yttre riskfaktorer (Bahr & Krosshaug, 2005). Yttre riskfaktorer består av 

idrottsfaktorer (tränare, regler, domare), skyddsutrustning (handskar, skydd), idrottsutrustning 

(skor, klubbor), samt miljö (väder, underlag)(Bahr & Krosshaug, 2005). De yttre och inre 

riskfaktorerna skapar tillsammans den utsatta idrottaren, dvs. summan av alla riskfaktorer som 

ligger utanför skadetillfället (Bahr & Krosshaug, 2005). Skadetillfället sker sedan med 

faktorerna spelsituation, motståndare och idrottarens beteende (utförande), kroppslig 

biomekanisk förklaring (hela kroppen), och detaljerad biomekanisk förklaring 

(skadeområde)(Bahr & Krosshaug, 2005). I skadetillfället förklaras detaljerat vad som sker i 

det tillfället när skadan uppstår. Skadetillfället kan också förklaras inom överträningsskador, 

då anses dock skadetillfället ske under en längre tid och tränings- och tävlingsprogrammet blir 

då skadetillfället, en högre träningstid ökar därmed risken för överträningsskador (Bahr & 

Krosshaug, 2005). Först efter att riskfaktorer som ligger utanför och innanför skadetillfället 

har identifierats kan en plan utformas för hur idrottare ska arbeta för att förebygga 

idrottsskador.  

Ivarsson et al. (2017) visade att faktorn stress från negativa livshändelser hade störst 

påverkan på skadefrekvens av psykologiska faktorer. Även personlighet påverkar 

skadefrekvensen (Ivarsson et al., 2017). Ivarsson et al. (2017) undersökte även 

skadepreventionsstudier, vilket visar att psykologiska skadeinterventioner hade ett samband 

med lägre skadefrekvens. Även bland överträningsskador visar sig psykologiska faktorer ha 

en stor påverkan (Richardson, Andersen & Morris, 2008), en persons personlighet, inre 

värdering, samt stresshantering påverkar alla skaderisken inom överträningsskador (van 

Wilgen & Verhagen, 2012). 

Det har visat sig att deltagandet i flera lag, fortsatt idrottsutövande när utövarna är 

trötta, och fortsatt deltagande när de känner smärta, har ökat skaderisken inom idrottsutövare 

(Carl & Nissen, 2017). Även när det finns kunskap om den ökade skaderisken fortsätter 

idrottsutövarna att utföra de riskfyllda beteendena tills det att prestationen försämras (Carl & 

Nissen, 2017). Detta kan bero på att elitidrottsutövare ofta anser att smärtupplevelsen är en 

del av elitidrott (von Rosen, 2018). Träna för att nå framgång är numera en balans mellan att 

nå topprestation med hård träning men samtidigt undvika de negativa konsekvenserna av 

överträning (Kenttä & Hassmén, 1998). Överträningssyndrom har enligt Kenttä och Hassmén 

(1998) de negativa konsekvenserna: sämre prestation, allvarlig utmattning, ömhet i muskler, 

överträningsskador, reducerad aptit, störd sömn, humörstörningar, försvagat immunförsvar, 

och koncentrationssvårigheter. 

Överträningsskador definieras som en skada utan en specifik, identifierbar händelse 

ansvarig för skadans förekomst (Clarsen, Myklebust & Bahr, 2012) och kan uppstå på grund 

av repeterande trauma och påfrestning på kroppen (Yang et al., 2012). Överträningsskador är 

vanliga inom idrotter med långa träningspass, t.ex. cykling, simning och långdistanslöpning. 

Det är även vanligt förekommande inom tekniska idrotter, t.ex. innebandy, handboll och 

volleyboll som involverar mycket repetitiva rörelser (Clarsen et al., 2012). En studie gjord av 

Clarsen et al. (2012) visade att Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) Overuse Injury 

Questionnaire registrerade över tio gånger så många överträningsskador, 419 jämfört med 40, 

mot vad den äldre mer använda time-loss metoden fångade upp. 75% av de idrottare som 

deltog i studien påvisade minst en episod av överträningsproblematik under 13 veckor och 

36% av deltagarna uppvisade symptom som kan klassas som allvarlig 

överträningsproblematik (Clarsen et al. 2012). En stor del av forskning mot skador har 
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registrerats genom time-loss definitionen (Bahr, 2009) som menar att skadan enbart 

registreras om idrottaren har minskat tävlings- eller träningsmängd på grund av skadan, ofta 

registreras skadorna av ledare, fysioterapeuter och tränare. Bahr (2009) menar att många 

överträningsskador då förbises i skaderegistreringen på grund av att idrottsutövarna ofta 

fortsätter att träna och tävla trots smärta. OSTRC Overuse Injury Questionnaire är skapat för 

att registrera alla överträningsskador och undersöker de anatomiska delarna knä, rygg, axel 

och armbåge (Clarsen et al., 2012). Den höga frekvensen av överträningsproblem och skador 

visar hur viktigt det är att aktivt arbeta för att förebygga problem samt att dessa är vanligt 

förekommande inom elitidrott.   

Överträningsskador är vanligt förekommande bland volleybollspelare (Clarsen et al., 

2015). Den vanligaste drabbade anatomiska området för överträningsskador hos 

volleybollspelare är knä, även axeln visade sig vara ett vanligt skadeområde (Clarsen et al., 

2015). Med alla skador bland volleybollspelare inräknade visade sig fotleden vara det 

vanligaste skadeområdet på grund av att fotleden drabbas av fler akuta skador såsom stukning 

(Baugh et al., 2018). 

Bland professionella golfspelare uppstår 79,9% av alla skador på grund av överträning 

och överbelastning (Thériault & Lachance, 1998). Detta skulle kunna bero på att golfspelare 

kan träna upp till 10 timmar per dag, nästan varje dag (Fradkin, Cameron & Gabbe, 2005), 

vilket gör det till en idrott med långa träningspass med tekniskt repetitiva rörelser, vilka 

Clarsen et al. (2012) menar är i hög risk för överträningsskador. Den höga andelen 

överträningsskador visar att det är viktigt att inkludera dessa i mätningar. De vanligaste 

skadeområdena bland professionella golfspelare är hand och handled, axel, och ländrygg, med 

handled som det vanligaste anatomiska området för skada (Thériault & Lachance, 1998). 

Gosheger et al. (2003) har sett ett signifikant samband med att slå över 200 golfbollar på 

rangen eller spela 4 golfrundor i veckan och ökad skadefrekvens, detta jämfört med de som 

slog färre slag på rangen eller spelade färre golfrundor. Trots att professionella golfspelare 

kan stå emot högre träningsfrekvens händer det att även de drabbas av överträningsskador. 

Det kan på en högre träningsmängd och att professionella golfspelares inkomst är beroende av 

deras resultat, inkomsten består till stor del av prispengar och sponsorintäkter som försvinner 

när de inte presterar (McHardy, Pollard & Luo, 2006). Den ekonomiska situationen kan leda 

till att de ofta fortsätter att träna och tävla även fast de har en skada eller smärtkänning 

(McHardy et al., 2006). Clarsen et al. (2012) OSTRC Overuse Injury Questionnaire har inte 

tidigare använts i studier inriktade mot golfspelare. 

Att försöka förebygga och undvika skador är väldigt viktigt för idrottarens prestation 

då överträning leder till sämre prestation (Kenttä & Hassmén, 1998) och i värsta fall i 

förlängningen till en avslutad idrottskarriär (Ristolainen et al., 2011). Med kunskap om vilka 

faktorer som orsakar skadan kan man effektivt arbeta för att förebygga dem (Bahr & 

Krosshaug, 2005).  

 

Skadeförebyggande beteenden 

Beteenden kan ses som planerade eller automatiserade (Verhagen, van Stralen, & van 

Mechelen, 2010). Planerade beteenden är drivna av en avsikt att utföra ett specifikt beteende, 

automatiserat beteende utförs omedvetet (Verhagen et al., 2010). Ett tydligt exempel på hur 

ett beteende ökar skaderisken inom idrott är genom att inte använda sig av effektiva 

skadeförebyggande skydd (Verhagen et al., 2010). Vare sig ett skaderiskbeteende är 

automatiskt eller planerat krävs det att aktivt ändra beteendet till ett planerat 

skadeförebyggande beteende för att skapa en förändring (Verhagen et al., 2010). Genom att 

göra beteendet planerat går det att motivera individen till att utföra beteendet oftare genom att 

använda sig av socialkognitiva modeller som TPB, vilka har visats vara användbara inom 

skadeförebyggande och rehabiliterings beteenden (Verhagen et al., 2010). Verhagen et al. 
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(2010) föreslår att det behövs mer studier om styrkan av skadeförebyggande åtgärder i en 

riktig idrottskontext.  

I en studie om motivation och intention mot skadeförebyggande åtgärder används de 

sju beteendena (1) uppvärmning, (2) tillräckligt med vila, (3) fysträning, (4) följt regler om 

säkerhet, (5) kontrollerat utrustning, (6) kommunicerat med fysioterapeuter, samt (7) 

användning av tejp och is i en mätning av frekvens och ansträngning mot skadeförebyggande 

beteenden (Chan et al., 2015). Dessa beteenden är utvalda till studien för att de tidigare har 

visat ett samband med sänkt skadefrekvens hos idrottare (Chan et al., 2015). Fradkin et al. 

(2005) har undersökt skadefrekvensen bland australienska golfspelare där det visade att 89% 

har varit skadade till den grad att det påverkat deras prestation under tävling. Vidare menar 

Fradkin et al. (2005) att det finns en möjlighet att en bra uppvärmningsrutin skulle kunna 

minska skaderisken hos golfspelare. Gosheger et al. (2003) kom fram till att de som gjorde en 

uppvärmning på minst 10 minuter hade 0.41 skador per spelare, de som inte gjorde en 10 

minuters uppvärmning hade 1.02 skador per spelare. Fradkin et al. (2005) nämner också att 

förändrad sving-teknik skulle kunna minska skaderisken. Tekniska brister anses vara en av de 

vanligaste faktorerna till skador bland golfspelare (Fradkin et al., 2005; Thériault & Lachance, 

1998). Vidare menar Thériault och Lachance (1998) att fysiska färdigheter såsom rörlighet, 

styrka och kondition anses vara en skaderiskfaktor. Ett antagande kan då vara att genom att 

förbättra sin fysiska kapacitet minskar också skaderisken hos golfspelare. Med hjälp av ett bra 

träningsprogram kan golfspelare på alla nivåer minska skaderisken samt öka sin prestation 

(Meira & Brumitt, 2010). Gabbet (2016) argumenterar för att en hög träningsbelastning både 

kan öka och minska skaderisken. Vidare menar Gabbet (2016) att det handlar om vilken typ 

av träning som är lämplig eller olämplig. Hög träningsbelastning med olämplig träning ökar 

risken för skador samtidigt som en hög lämplig fysisk belastning utvecklar individens fysiska 

kapacitet och på så sätt minskar skaderisken (Gabbet, 2016). Thériault och Lachance (1998) 

nämner också vårdslöshet på golfbanan såsom bristande etikett i närhet av andra spelare med 

risk att träffas av boll eller klubba, samt oförsiktighet vid naturliga faktorer som exempelvis 

oväder samt vått eller ojämnt underlag som skaderiskfaktorer. Ökad hänsyn till dessa faktorer 

samt säkerhetsregler bör därför också minska skaderisken. Vriend, Gouttebarge, Finch, 

Mechelen och Verhagen (2017) tar upp två studier som argumenterar för fördelen med 

tejpning mot att förebygga skador. Överträningsskador kräver en detaljerad kartläggning där 

det krävs personlig planering för rätt typ av skadeförebyggande övningar (Yang et al., 2012). 

Att arbeta med experter som fysioterapeuter för att arbeta bort de missanpassningar varje 

individ har är en viktig del i deras skadeförebyggande åtgärder (Yang et al., 2012). 

Hur effektivt det skadeförebyggande arbetet är beror starkt på den mänskliga faktorn 

att fortsätta utföra det skadeförebyggande beteendet (Chan & Hagger, 2012a). 

Socialpsykologiska teorier om motiverat beteende är viktiga för att bedöma om en individ 

kommer genomföra det skadeförebyggande beteendet (Chan & Hagger, 2012a). 

 

Motivation till skadeförebyggande beteenden 

Självbestämmandeteorin (SDT) försöker förklara grunden till människans motivation och 

menar att människor drivs av att uppnå de psykologiska behoven för kompetens, tillhörighet 

och autonomi (Deci & Ryan, 1985). Inre motivation är den mest självbestämda typen av 

motivation. Det är när en individ utför en aktivitet enbart av tillfredsställelse för att genomföra 

aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation är när en individ genomför en aktivitet med 

syftet att få ut något av den (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci (2000) menar att yttre 

motivation kan vara mer eller mindre autonom. Inom SDT skapade Ryan & Deci (2000) en 

underteori kallad Organismic Integration Theory (OIT). OIT förklarar mer detaljerat olika 

typer av yttre motivation samt beskriver vilka faktorer som påverkar vilken typ av motivation 
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som reglerar individens beteende. De olika typerna av motivation ordnas i 

självbestämmandeteorins kontinuum efter i vilken grad ett beteende utförs självbestämt.  

 
Figur 2: Självbestämmandeteorins kontinuum (Ryan och Deci, 2000). Fritt översatt 

 

Amotivation är när en individ utför ett beteende utan någon intention, då genomförs beteendet 

helt opersonligt utan motivation, betydelse och kontroll (Ryan & Deci, 2000). Den första 

regleringen inom yttremotivation är yttre reglering. Här drivs beteendet av yttre belöningar 

eller bestraffningar (Ryan & Deci, 2000). Yttre reglering klassas som en kontrollerad form av 

motivation (Ryan & Deci, 2000). Nästa typ av yttre motivation är introjicerad motivation. 

Även den klassas som en delvis kontrollerad form där beteenden ofta genomförs på grund av 

skuldkänslor eller ångest. De två sista formerna av yttre motivation är identifierad- och 

integrerad reglering. Dessa beteenden genomförs dock av personlig betydelse och värderingar 

(Ryan & Deci, 2000). Inre-, integrerad- och identifierad motivation ingår inom autonom 

motivation (även kallad inre och delvis inre motivation) som anses vara positiv mot individen 

då den till stor del uppfyller de tre psykologiska behoven (Ryan & Deci, 2000).  

Autonomistöd ökar när en tränare skapar autonoma möjligheter, meningsfulla 

övningar samt respekterar idrottarens åsikter och känslor (Chan & Hagger, 2012b). Då uppnår 

idrottaren de psykologiska behoven som varje människa strävar efter enligt SDT vilket leder 

till en högre autonom motivation (Chan & Hagger, 2012b). Tidigare forskning har visat att 

individer som upplever mer autonomistöd från sin omgivning också blir mer autonomt 

motiverade (Williams, Grow & Freedman, 1996). Även en fysioterapeut kan skapa ett högre 

autonomistöd hos idrottare (Chan, Lonsdale, Ho, Yung & Chan, 2009).  

Theory of Planned Behavior (TPB) förklarar en individs engagemang mot intention 

och beteende (Ajzen, 1991). De tre variablerna attityd till ett beteende, subjektiv norm och 

uppfattad kontroll av beteendet påverkar en individs intention att utföra ett beteende vilket i 

sin tur påverkar det beteende som ska utföras (Ajzen, 1991). 

 
Figur 3: The Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). Fritt översatt 
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Vilken attityd en individ har är påverkat av individens tidigare erfarenheter och uppfattning av 

beteendet. Ses attityden mot beteendet som positiv ökar även intentionen mot att individen 

utför ett beteende (Ajzen, 1991). Den subjektiva normen påverkas om beteendet är socialt 

accepterat mot den betydande gruppen eller individen, ses beteendet som accepterat ökar även 

en individs intention att utföra ett beteende (Ajzen, 1991). Uppfattad kontroll betyder att desto 

högre kontroll en individ har mot ett beteende desto högre är intentionen och sannolikheten att 

individen utför beteendet (Ajzen, 1991). Även om intentionen är hög anser TPB jämfört med 

föregångaren Theory of Reasoned Action att intention inte är den enda förklaringen till att 

någon utför ett beteende utan även upplevd kontroll direkt påverkar sannolikheten att någon 

utför ett beteende (Ajzen, 1991). 

Med en hög autonom motivation från de tre psykologiska behoven skapas bättre 

förutsättningar för att en individ ska utföra skadeförebyggande beteenden (Chan & Hagger, 

2012b). Samtidigt har TPB:s tre variabler visat sig vara användbara i att bedöma om en 

individ kommer att utföra ett skadeförebyggande beteende (White et al., 2012). Båda teorierna 

är användbara för att förutse om ett skadeförebyggande beteende kommer att utföras men det 

finns begränsningar med båda teorierna. SDT förklarar inte hur faktorer som tro, kontroll, 

planering och engagemang påverkar ett framtida beteende (Hagger & Chatzisarantis, 2009) 

samtidigt som TPB inte förklarar källan till en individs attityd, subjektiv norm och uppfattade 

kontroll (Hagger & Chatzisarantis, 2009). 

Chan och Hagger (2012a) använder en integrerad version av SDT och TPB i en studie 

mot skadeförebyggande beteenden. I studien kom de fram till att en autonom motivation 

indirekt påverkar intentionen hos individer till att genomföra ett skadeförebyggande beteende 

genom att positivt utvärdera sitt beteende (attityd), anse beteendet som överensstämmande 

med sociala normer (subjektiv norm), samt tro att beteendet är inom deras kontroll (uppfattad 

kontroll)(Chan & Hagger, 2012a). I studien skapade Chan och Hagger (2012a) Model of 

Sport Injury Prevention som visar sambandet mellan SDT och TPB. 

 
Figur 4: Model of Sport Injury Prevention (Chan & Hagger, 2012a). Fritt översatt 

 

Chan och Hagger (2012a) studerade både rehabilitering och skadeförebyggande beteenden. 

Skillnaden de såg i studien mellan områdena var att TPB:s variabler hade en större inverkan 

mot intention i skadeförebyggande beteenden än i rehabilitering (Chan & Hagger, 2012a). 

Även om intention har påvisat ett starkt samband mot utfört beteende (Hagger, 

Chatzisarantis & Biddle, 2002) så anser Chan och Hagger (2012a) att framtida forskning bör 

lägga fokus på att ha med en objektiv mätning på utförda beteenden för att se om intention 

och motivation från SDT har en koppling mot beteenden i en idrottskontext (Chan & Hagger, 

2012a). Även studier mot SDT visar att det saknas forskning med den objektiva mätningen av 

det skadeförebyggande beteendet (Chan & Hagger, 2012b).  
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Sammanfattning 

Överträningsskador är ofta ett resultat av repeterande trauma och påfrestning på kroppen 

(Yang et al., 2012). Clarsen et al. (2012) nämner att idrottare aktiva inom tekniska idrotter 

som volleyboll är i större risk för överträningsproblematik. Med långa träningspass och 

mycket repetitiva rörelser är även golfspelare i större risk för att drabbas av 

överträningsskador (Thériault & Lachance, 1998). Med en hög skaderisk inom elitidrott och 

allvarliga konsekvenser hos skadade elitidrottsutövare (von Rosen et al., 2018) som kan leda 

till att elitidrottsutövare avslutar sin idrottskarriär (Ristolainen et al., 2011) är det viktigt att 

förstå skadefrekvensen hos elitidrottsutövare. Skador sker på grund av en komplex koppling 

mellan inre och yttre faktorer och först när man förstår faktorerna till skador kan man effektivt 

förebygga dem (Bahr & Krosshaug, 2005).   

Chan et al. (2015) genomförde en studie mot motivation och intention. Chan et al. 

(2015) inkluderade sju beteenden som har visat sig minska skadefrekvensen, dessa var 

uppvärmning, tillräckligt med vila, fysträning, följt regler om säkerhet, kontrollerat 

utrustning, kommunicerat med fysioterapeut, samt användning av tejp (Chan et al., 2015). 

Även teknisk förändring undersöks i den aktuella studien som ett skadeförebyggande 

beteende, då bristande teknik är en vanlig skaderiskfaktor bland golfspelare (Thériault & 

Lachance, 1998).  

Med en integrerad version av de båda teorierna SDT och TPB går det att få en 

helhetsbild av en idrottares motivation och intention att utföra beteendet (Hagger & 

Chatzisarantis, 2009). Även autonomistöd från en tränare påverkar individens motivation 

(Williams et al., 1996; Chan & Hagger, 2012b). Det flera studier av skadeförebyggande 

beteenden saknar är en objektiv mätning av beteendet och skadefrekvens (Chan & Hagger, 

2012a, 2012b; Chan et al., 2015). I den aktuella studien undersöks skadefrekvens bland 

elitidrottsutövare inom idrotterna golf och volleyboll. Studien kommer även undersöka 

sambandet med utförda skadeförebyggande beteenden och skadefrekvens samt hur 

autonomistöd, autonom motivation och intention mot skadeförebyggande beteenden påverkar 

sambandet med skadefrekvens. 

Syftet med studien är att undersöka skadefrekvens hos elitidrottsutövare, samt att 

undersöka om autonomistöd, autonom motivation, och intention mot skadeförebyggande 

beteenden, och utförda skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens.  

H1: Det finns ett positivt samband mellan autonomistöd, autonom motivation och 

intention mot skadeförebyggande beteenden med användning av det skadeförebyggande 

beteenden.  

H2: Det finns ett negativt samband mellan autonomistöd, autonom motivation och 

intention mot skadeförebyggande beteenden med skadefrekvens. 

H3: Det finns ett negativt samband mellan användning av skadeförebyggande 

beteende med skadefrekvens.  

 
Figur 5. Hypotetisk modell som visar hur autonomistöd, autonom motivation och intention 

tros påverka skadeförebyggande beteenden och skadefrekvens 
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Metod 

Deltagare  

I studien deltog 69 aktivt elitidrottsutövande golf- och volleybollspelare. Deltagarnas 

inkluderings kriterie var att följa Riksidrottsförbundets (2012) definition av elitidrottsutövare 

eller att deltagarna redan var aktiva elitidrottsutövare på nationell- eller internationell nivå. I 

studien deltog 33 golfspelare och 21 volleybollspelare, 15 personer uppgav inte vilken idrott 

de var aktiva inom. Åldern på deltagarna varierade från 15 år till 30 år (M= 21.06 SD=3.88). 

Den träningstid som deltagarna lade ner varje vecka varierade från 1 till 40 timmar (M= 18 

SD= 8.33). Vilken nivå som elitidrottsutövarna var aktiva på varierade från regional (inom 

golf) till internationell nivå, 7 personer (10,1%) på regional nivå (golf), 30 personer (43,5%) 

på nationell nivå samt 17 personer (24,6%) på internationell nivå, 15 personer (21,7%) 

uppgav inte på vilken nivå som de var aktiva. Av de 69 personer som deltog i studien uppgav 

13 personer att de inte har varit drabbade av skador tidigare under sina idrottskarriärer. 41 

personer uppgav att de är eller har varit skadade tidigare, 15 av dessa personer uppgav att de 

är skadade just nu. 15 personer uppgav inte om de tidigare varit drabbade av skador eller inte.  

 

Mätinstrument  

Data samlades in med hjälp av två frågeformulär. Det första innehöll bakgrundsfrågor (se 

bilaga 1) och frågor om motivation samt intention (se bilaga 2). Bland bakgrundsfrågorna 

ingick även träningstid, som avser en genomsnittlig vecka för idrottaren. Det andra 

frågeformuläret innehöll skaderegistrering (se bilaga 3) samt skadeförebyggande 

beteenderegistrering (se bilaga 4). Det andra frågeformuläret skickades ut en gång i veckan 

under 5 veckor och första utskicket skickades i samband med det första frågeformuläret.  

För att mäta motivation och intention mot skadeförebyggande beteenden användes ett 

frågeformulär som tidigare använts i studier riktade mot skadeförebyggande beteende (Chan 

et al., 2015). Frågeformuläret består av 15 frågor och påståenden med avsikt att mäta 

autonomistöd, autonom motivation och intention mot skadeförebyggande beteenden. Studiens 

tre subskalor: (1) autonomistöd från Health Care Climate Questionnaire (Williams et al., 

1996), med påståenden som “Jag känner att min tränare har gett mig valmöjligheter och 

förslag”, innehåller sex frågor och subskalan ger ett resultat mellan 0-36, (2) autonom 

motivation från Treatment Self-Regulation Questionnaire (Chan & Hagger, 2012b), med 

påståenden som “Med anledning av att jag vill vara ansvarig för min egen hälsa vill jag 

förebygga och/eller undvika idrottsskador”, innehåller sex frågor och subskalan ger ett 

resultat mellan 0-36, samt (3) intention mot skadeförebyggande beteenden (Chan och Hagger, 

2012a), med påståenden som “Jag planerar att under nästkommande månad följa alla 

föreskrivna säkerhetsprocedurer för att minska risken för att drabbas av en idrottsskada”, 

innehåller tre frågor och subskalan ger ett resultat mellan 0-18. I denna studie beräknades 

Cronbachs alfakoefficienter för varje subskala (1) autonomistöd =0,94, (2) autonom 

motivation =0,94, (3) intention =0,83. Alla tre subskalor anses hålla sig relativt stabilt över 

tid och ansågs därför inte kräva upprepade mätningar under de fem veckor studien 

genomfördes. 

För att mäta skaderegistrering hos deltagarna användes OSTRC Overuse Injury 

Questionnaire (Clarsen et.al. 2012). Frågeformuläret är ett självskattat frågeformulär. 

Deltagarna i denna studie svarade på fyra olika frågor om hur problematik i fem olika 

anatomiska delar har påverkat; (1) minskning av träningsvolym till följd av problem, här 

används en 1-5 skala där 1 = ingen minskning och 5 = kunde inte träna , (2) Svårigheter att 

genomföra normal träning, här används en 1-4 skala där 1 = fullt deltagande utan problem och 

4 = inget deltagande på grund av problem, (3) påverkan av prestation, här används en 1-5 

skala där 1 = inte alls och 5 = kunde inte delta, och (4) i vilken utsträckning smärta har varit 

idrottsrelaterad, här används en 1-4 skala där 1 = ingen smärta och 4 = allvarlig smärta. De 
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fem anatomiska delar som undersökts är fot (och fotled), knä, rygg, axel och hand (och 

handled). Studien har valt att lägga till hand och fot på grund av att handled har visat sig vara 

den mest drabbade anatomiska delen bland professionella golfspelare (Thériault & Lachance, 

1998) samt fotled har visat sig vara den mest skadedrabbade anatomiska delen bland 

volleybollspelare (Baugh et al., 2018). Resultaten i skaderegistreringen rankades enligt 

severity score som presenteras av Clarsen et al. (2012). Varje fråga ger en score från 0–25 

beroende på hur allvarligt deras svar har varit. Fråga 2 och 4 ger en score på 0-8-17-25. Fråga 

1 och 3 ger en score på 0-6-13-19-25. Detta ger ett resultat mellan 0–100 som kan användas 

för att ge ett objektivt resultat för att mäta konsekvenserna på idrottsutövarens 

överträningsskada (Clarsen et al., 2012). En indelning gjordes för de personer som uppgav 

problem som i måttlig eller större utsträckning påverkat träningsmängd eller problem som i 

måttlig eller större utsträckning påverkat prestation, det vill säga de personer som svarade 

alternativ 3, 4 eller 5 på fråga 1 eller fråga 3 i skaderegistreringsformuläret. Detta refereras till 

som förekomsten av allvarlig överträningsproblematik (prevalence of substantial overuse 

problems)(Clarsen et al., 2012).  

Skadeförebyggande beteenden mäts i samband med skaderegistrering. Studien har valt 

att mäta samma beteenden som mäts i en tidigare studie (Chan et al., 2015). De befintliga 

studien har dock valt att lägga till “arbetat med teknisk förändring för att förhindra skada” 

eftersom tekniska fel är en stor anledning till skada bland golfspelare (Thériault & Lachance, 

1998). För att mäta de åtta identifierade skadeförebyggande beteendena användes ett 

självregistrerat frågeformulär skapat för att enkelt bedöma om ett beteende har utförts. 

Deltagarna svarar ja eller nej på om de har utfört de åtta beteenden de senaste två dagarna: (1) 

utfört en adekvat uppvärmning, (2) justerat träningsbelastning för att förhindra skada, (3) 

arbetet med tekniska förändringar (t.ex. sving) för att förhindra skada, (4) utfört allmän eller 

specifik fysträning, (5) följt regler om säkerhet, (6) kontrollerat utrustning (skor, klubbor), (7) 

kommunicerat med idrottsmedicinare (läkare, fysioterapeut m.m.), och (8) använt tejp 

(kinesio tejp, tejpat fingrar). Beteendena sammanställdes därefter och idrottaren fick ett 

resultat på en skala mellan 0–8 som visar hur mycket beteenden de utfört. 

 

Procedur  

Tränare för golfspelare på en högskola, ett idrottsgymnasium, en golfklubb, samt två 

volleybollag, ett dam- och ett herrlag kontaktades och tillfrågades om idrottsutövarna inom 

områdena skulle vara intresserade att delta i en undersökning om överträningsskador. Vid ett 

träningstillfälle informerades idrottsutövarna kort av respektive tränare om syftet med studien. 

De informerades om att resultatet skulle ingå i ett större projekt samt användas till en 

kandidatuppsats. De informerades också om att det är frivilligt för eleverna att delta samt att 

de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Eleverna använde sedan sina 

mailadresser för att ansluta till en app/hemsida som heter Briteback. Frågeformulären fyllde 

deltagarna sedan i genom appen eller på hemsidan. Bakgrundsfrågor samt frågeformuläret 

motivation och intention besvarades en gång. Skaderegistrering och skadeförebyggande 

beteenderegistrering skickades ut en gång i veckan i fem veckor, totalt fem upprepningar. Vid 

de tillfällen som en deltagare missade att fylla i ett frågeformulär fick de en påminnelse i 

appen eller på e-mail två dagar senare. 

 

Statistiska analyser  

All dataanalys gjordes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

version 24 (SPSS). Först gjordes deskriptiva analyser där skaderegistreringen rankades. 

Modeller gjordes för överträningsproblematiken varje vecka. I denna studie specificerades 

p<,05 som nivån för statistiskt signifikanta samband i alla analyser.  



 10 

 

Studien gjorde korrelationsanalyser på mellan-individ nivå för att ta reda på om det 

finns ett samband mellan variablerna severity score, beteende, intention, autonom motivation 

och autonomistöd. Utförandet av det objektiva skadeförebyggande beteendet samt 

skadefrekvens mätt i severity score skapades på mellan-individ nivå genom att ta varje 

individs rapporterade medelvärde inom variablerna från de fem upprepade mätningarna.  

Studien gjorde även flernivåanalys för att analysera upprepade mätningar (inom-

individ, nivå 1) som är nestade inom personer (mellan-individ, nivå 2). Flernivåanalyser görs 

för att mäta data mellan olika nivåer och skapa en modell som innehåller data från flera olika 

nivåer (Field, 2018), i denna analys gjordes den för att mäta olika påverkansfaktorer i olika 

nivåer mot den beroende variabeln skadefrekvens. I denna studie är severity score för 

skadefrekvens samt beteende från skadeförebyggande beteenderegistreringen specificerade på 

nivå 1, med 5 upprepade mätningar vardera, där studien undersöker hur beteenden påverkar 

skadefrekvensen inom individen. Träningstid, autonomistöd, autonom motivation samt 

intention specificerades på nivå 2, där dessa fyra variabler undersöker hur de påverkar 

skadefrekvensen mellan individer. I analysen jämfördes tre olika modeller för att undersöka 

vilken modell som visade bäst anpassning till data. För att avgöra vilken modell som visade 

bäst anpassning till data jämförs värdena Log Likelihood (LL) och Bayesian Information 

Criterion (BIC) mellan de olika modellerna. Lägre nivåer av dessa två värden indikerar en 

bättre modellanpassning och mindre varians kvar att förklara i modellen (Field, 2018), genom 

att lägga till fler variabler förklaras variationen mer till den gräns när det blir för många 

variabler att dra en slutsats utifrån. I den första modellen (Nollmodell) inkluderades inga 

oberoende variabler, enbart severity score som den beroende variabeln. I den andra modellen 

(Modell 1) inkluderades skadeförebyggande beteenden som en oberoende variabel på nivå 1. I 

den tredje modellen (Modell 2) inkluderades de oberoende variablerna på nivå 2 träningstid, 

autonomistöd, autonom motivation, samt intention.  

 

Etik 

Före insamlingen av data i det större projektet som denna studie ingår i godkände deltagarna 

deltagandet i studien. De fick information om projektet samt etisk information som inkluderar 

frivilligt deltagande, konfidentialitet, samt rätten att hoppa av när de vill utan konsekvenser. 

Tränarna till alla deltagare blev kontaktade av det större projektets författare som även är 

deltagarnas kontaktperson. Alla deltagare blev avidentifierade av det större projektets 

författare och fick en sifferkod innan denna studies författare fick del av resultatet. Studien 

har inte frågat om information som ses som känslig från deltagarna och har inte förändrat på 

deltagarnas beteende mer än tagit tid att svara på enkäterna. Det större projektets författare har 

tillhandahållit all information om personuppgifter vilka behandlas utifrån GDPR lagen.  

 

Resultat  

Deskriptiv statistik  

Totalt deltog 69 personer i studien. Av dessa svarade 53 personer (76,81%) på 

frågeformuläret angående motivation mot skadeförebyggande beteende.  

Av de 69 som totalt deltog i studien registrerade 67 minst en mätning av 

skadefrekvens, detta ger ett bortfall på 2,89%. 57 personer registrerade minst två mätningar av 

skadefrekvens, detta ger ett bortfall på 17,39%. 50 personer registrerade minst tre mätningar 

av skadefrekvens, detta ger ett bortfall på 27,53%. 44 personer registrerade minst fyra 

mätningar av skadefrekvens, detta ger ett bortfall på 36,23%. 29 personer registrerade alla 

fem mätningar av skadefrekvens, detta ger ett bortfall på 57,9%.  
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Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys (tabell 1) visar på en mellan-individ nivå korrelationer mellan de variabler 

som används i studien. Autonom motivation och intention visade ett statistiskt signifikant 

positivt samband (r=0,48). De individer som uppvisade högre autonom motivation uppvisade 

också en större intention mot att utföra skadeförebyggande beteenden. Autonomistöd och 

autonom motivation visade ett statistiskt signifikant positivt samband (r=0,70). Det vill säga, 

de individer som upplevde ett högt autonomistöd från sina tränare uppvisade också högre 

nivåer av autonom motivation mot att utföra skadeförebyggande beteenden. Beteende och 

Severity score visade inget signifikant samband med någon av variablerna. 

 

Tabell 1. Korrelationsanalys för korrelationer mellan alla variabler i denna studie  

  1. 2. 3. 4. 5. M SD 

1. Severity score  -,02 -,05 -,13 -,17 26.68 27.15 

2. Beteende -,02  ,03 ,25 ,15 3.82 1.61 

3. Intention -,05 ,03  ,48** ,23 12.04 5.96 

4. Autonom motivation -,13 ,25 ,48**  ,70** 30.09 7.40 

5. Autonomistöd -,17 ,15 ,23 ,70**  26.72 8.16 
Notering: *p<0,05. **p<0,01 

 

Flernivåanalys 

Flernivåanalysen användes för att analysera två olika nivåer av data, inom-individ och mellan-

individ nivå. Flernivåanalys (tabell 2) visade en bättre anpassning till data efter varje modell 

med lägre LL och BIC värden. Detta visar att varje oberoende variabel gjorde modellen 

bättre. Modell 2 visade bäst anpassning till data vilket lämnar minst varians kvar att förklara i 

jämförelse med nollmodell och modell 1. Inget statistiskt signifikant samband visades mellan 

de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Vilket betyder att det inte sågs något 

signifikant samband mellan de oberoende variablerna beteenden, träningstid, autonomistöd, 

autonom motivation, och intention med den beroende variabeln severity score.  

 

Tabell 2. Estimat från flernivåanalyser med Severity score som beroende variabel 

 Nollmodell Modell 1 Modell 2 

  p  p  p 

Severity score 26,80 ,000 22,12 ,000 44,00 ,013 

       

Inom-individ nivå (nivå 1)       

Beteenden    ,93 ,222 1,08 ,170 

       

Mellan-individ nivå (nivå 2)       

Träningstid      ,05 ,925 

Autonomistöd      -,47 ,496 

Autonom motivation      -,15 ,867 

Intention      -,37 ,675 

       

Modellanpassnings Index       

LL 2191,57 2075,71 1750,11 

BIC 2202,57 2086,62 1760,66 

 

Skadefrekvens   

Av de 67 personer som totalt registrerade skadefrekvens registrerade 41 personer (61,19%) 

vid minst ett svars tillfälle symptom på överträning, 36 av dessa personer (53,73%) 
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registrerade symptom som klassas som allvarlig överträningsproblematik (substantial overuse 

problems) vid minst ett svarstillfälle. I snitt registrerade 33,2 % av idrottsutövarna symptom 

som kan klassas som allvarlig överträningsproblematik varje vecka.  

 

 
Figur 6. Förekomsten av alla registrerade överträningsproblem (ljusgrått område) samt 

förekomsten av allvarlig överträningsproblematik (mörkgrått område) under fem veckor  

 

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka skadefrekvens hos elitidrottsutövare, samt undersöka om 

autonomistöd, autonom motivation, och intention mot skadeförebyggande beteenden, och 

utförda skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens.  

I resultatet visades ett statistiskt signifikant positivt samband mellan autonomistöd och 

autonom motivation. Det vill säga personer som upplever högre autonomistöd blir också mer 

autonomt motiverade. Det visades också ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 

autonom motivation och intention mot att utföra skadeförebyggande beteenden. Det visades 

dock inget statistiskt signifikant samband mellan de tre variablerna, autonomistöd, autonom 

motivation och intention mot skadeförebyggande beteenden, med severity score eller 

genomförda beteenden. Det vill säga det visades inget tillräckligt starkt samband mellan de tre 

variablerna och mängden genomförda skadeförebyggande beteenden eller graden av 

skadefrekvensen hos idrottsutövarna. I resultatet visades också att en hög andel av deltagarna 

upplevde överträningsproblematik under de fem veckor studien genomfördes. 61% av 

deltagarna registrerade vid minst ett svarstillfälle symptom på överträning och 54 % 

registrerade symptom som klassas som allvarlig överträningsproblematik.  

 

Hypoteser 

Resultatet i flernivåanalysen och korrelationsanalysen stämmer inte överens med studiens 

hypoteser. Det visades inte ett positivt statistiskt signifikant samband mellan autonomistöd, 

autonom motivation och intention mot skadeförebyggande beteenden med användandet av 

skadeförebyggande beteenden i korrelationsanalysen (H1). Det visades inte ett negativt 

statistiskt signifikant samband mellan autonomistöd, autonom motivation och intention mot 

skadeförebyggande beteenden med skadefrekvens i flernivåanalysen (H2). Det visades inte ett 

negativt statistiskt signifikant samband mellan användandet av skadeförebyggande beteenden 

och skadefrekvens i flernivåanalysen (H3). 
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I korrelationsanalysen visades ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 

autonomistöd och autonom motivation. Det vill säga personer som upplevde ett högt 

autonomistöd från sin tränare blev också mer autonomt motiverad att utföra 

skadeförebyggande beteenden. Detta ligger i linje med tidigare forskning som har visat att 

autonomistöd i form av meningsfulla övningar och respekt för idrottaren skapar högre 

autonom motivation hos idrottaren (Williams et al., 1996; Chan & Hagger, 2012b). Autonom 

motivation anses vara positivt mot individen då den inkluderar till stor del de tre psykologiska 

behoven (Ryan & Deci, 2000). Det visar att tränarens roll har en betydande påverkan på 

vilken typ av motivation som skapas hos idrottsutövarna.  

Det visades även ett statistiskt signifikant positivt samband mellan autonom 

motivation och intention. Det vill säga personer som är mer autonomt motiverade uppvisar en 

högre intention mot att genomföra skadeförebyggande beteenden. Även detta ligger i linje 

med tidigare forskning (Chan & Hagger, 2012a). Det visar att de idrottare som är mer 

autonomt motiverade uppvisar en högre intention och vilja att genomföra skadeförebyggande 

beteenden. Troligtvis eftersom de förstår att det är bra för dem och deras idrottskarriär att 

utföra skadeförebyggande beteende. Det faktum att autonomistöd har visat ett samband med 

autonom motivation samt att autonom motivation har visat ett samband med intention gör att 

det autonomistöd som individen upplever från sin omgivning kommer att ha ett samband med 

intentionen hos individen att utföra skadeförebyggande beteenden. Det visar att tränaren och 

omgivningens roll är viktigt för att skapa intentioner för idrottsutövaren som gynnar utövaren 

i sin idrott.  

Dessa samband stämmer överens med tidigare forskning och är även en del av 

hypotesmodellen som används i den befintliga studien. Sambandet mellan variablerna skapar 

en förutsättning för hypotesmodellen. Dock visades inget samband mellan dessa variabler 

med beteenden i korrelationsanalysen. Det betyder att deltagarnas uppvisade intention inte 

hade ett samband med att faktiskt genomföra skadeförebyggande beteenden. Det ligger inte i 

linje med H1 som har sin utgång i TPB:s förklaring till utföranden av beteenden (Ajzen, 

1991). Vidare ligger resultatet inte i linje med tidigare studier (White et al., 2012) som visat 

att TPB är effektivt för förståelsen av användandet av skadeförebyggande beteenden. Det kan 

bero på att grunden till att faktiskt genomföra beteenden påverkas av mer än intentionen att 

utföra dem. Skadeförebyggande beteenderegistreringen utgår ifrån en rad olika 

skadeförebyggande beteenden som tidigare har visats påverka skadefrekvensen. Att göra alla 

dessa beteenden tar mycket tid och tidsbrist kan vara en anledning till att intentionen inte 

räcker för att förklara genomförda beteenden. Tidsbrist och tidsplanering är viktigt inom 

elitidrott (Macquet & Skalej, 2015) vilket kan göra att deltagarna prioriterar bort vissa 

beteenden även fast de har intention att utföra dem. En annan anledning till att genomföra 

beteenden eller inte kan vara om beteenden är automatiserade eller planerade (Verhagen et al., 

2010). En individ skulle kunna ha en hög intention att genomföra skadeförebyggande 

beteenden men planerar inte effektivt för att utföra beteendet. Det skulle eventuellt behöva 

genomföras en intervention för att få individer att genomföra skadeförebyggande beteenden 

planerat. Detta eftersom planerade beteenden påverkas av intention men automatiserade 

beteenden genomförs utan intention (Verhagen et al., 2010). 

  I flernivåanalysen visades inte samband mellan den oberoende variabeln severity 

score och de beroende variablerna autonomistöd, autonom motivation och intention mot att 

genomföra skadeförebyggande beteenden. Resultatet ligger inte i linje med H2. Trots att det 

visades ett signifikant samband mellan autonomistöd, autonom motivation och intention i 

korrelationsanalysen så visade det inget signifikant samband mellan dessa variabler och 

skadefrekvens i flernivåanalysen. Detta kan bero på att H1 inte visade signifikanta samband. 

Det kan också bero på att skadeförebyggande beteenden inte visade ett signifikant samband 

med skadefrekvens. Det vill säga att resultatet inte ligger i linje med H3. När beteenden inte 



 14 

 

visar ett signifikant samband med skadefrekvensen har det liten betydelse för skadefrekvensen 

hur motiverad en individ är att utföra dessa skadeförebyggande beteenden. Ajzen (1991) 

beskriver att attityd till beteendet är en källa till intention och därmed till genomförandet av 

beteenden. Vilken attityd en individ har är påverkat av individens tidigare erfarenheter och 

uppfattning av beteendet (Ajzen, 1991). Ses attityden mot beteendet som positiv ökar även 

intentionen mot att individen utför ett beteende (Ajzen, 1991). Eftersom attityden påverkas av 

tidigare erfarenheter (Ajzen, 1991) skulle det kunna betyda att de personer som tidigare har 

upplevt skador eller är skadade också genomför fler skadeförebyggande beteenden för att 

undvika att drabbas av en skada igen eller för att bli skadefria. Personer som däremot inte har 

upplevt skador tidigare har en annan attityd till att genomföra skadeförebyggande beteenden 

till följd av sina erfarenheter och därmed genomför färre skadeförebyggande beteenden. Det 

går att göra ett antagande att personer som upplever smärta just nu också gör mer för att bli av 

med den. 

Att H2 inte stämmer överens med resultatet kan också förklaras av att uppkomsten av 

en skada påverkas av mer än de skaderiskfaktorer som studien valt att undersöka. Som visat i 

Comprehensive Model for Injury Causation (Bahr & Krosshaug, 2005) är det många faktorer 

som påverkar uppkomsten av en skada och det kan krävas en mer individanpassad och 

skadedetaljerad anpassning till varje skadetillfälle. Varje individ har sina egna 

skaderiskfaktorer och varje typ av skada har sina egna skaderiskfaktorer. Den aktuella studien 

utgick ifrån att en individs aktivt användande av effektiva skadeförebyggande beteenden 

skulle ha en signifikant direkt påverkan på skadefrekvens. Studien har riktat in sig mot 

beteenden men det finns fler skaderiskfaktorer som påverkar uppkomsten av skada (Bahr & 

Krosshaug, 2005). Ivarsson et al. (2017) tar bland annat upp psykologiska faktorer som stress 

och personlighetsdrag som påverkansfaktorer till skadefrekvens. De komplexa 

omständigheterna kring skadetillfället skulle kunna vara en förklaring till att den aktuella 

studien inte har sätt en direkt koppling mellan skadeförebyggande beteenden och 

skadefrekvens. 

 

Skadefrekvens 

Resultatet visade att en hög andel av elitidrottsutövarna upplevde överträningsproblematik 

under de fem veckor som studien genomfördes. 54 % av elitidrottsutövarna uppvisade 

symptom som kan klassas som allvarlig överträningsproblematik vid minst ett mättillfälle. 

Den höga förekomsten av allvarlig överträningsproblematik är i linje med tidigare studier då 

36% av de idrottare som deltog vid en tidigare studie visade minst en episod av allvarlig 

överträningsproblematik under en 13-veckors period då samma typ av skaderegistrering 

användes (Clarsen et al. 2012). Det faktum att den aktuella studiens resultat visade en högre 

förekomst av allvarlig problematik än tidigare studier skulle kunna bero på att studien 

undersökte idrotterna volleyboll och golf där tidigare studier visar att en stor del av alla 

skador uppstår till följd av överträning (Clarsen et al., 2015; Thériault & Lachance, 1998). 

Den höga skadefrekvensen i populationen är oroväckande och visar hur viktigt det är för 

individer som är aktiva inom överträningsdrabbade idrotter att aktivt arbeta 

skadeförebyggande. 61 % av elitidrottsutövarna uppgav symptom på överträning. Eftersom 

idrott i stor del handlar om en balans att träna så mycket som möjligt utan att träna för mycket 

(Kenttä & Hassmén, 1998) är siffran kanske inte så förvånande då många idrottare pressar sig 

själv på gränsen till vad de klarar av. Det som däremot är oroväckande är att en så stor del 

som 54 % uppvisar symptom på allvarlig överträningsproblematik. Tidigare studier har visat 

att elitidrottsutövare ibland fortsätter att träna och tävla på grund av ekonomiska orsaker 

(McHardy et al., 2006). Den höga träningsmängden skulle kunna vara en förklaring till att en 

stor del av överträningssymptomen går från mildare till allvarliga. Tidigare studier har också 

visat att elitidrottsutövare anser att smärta är en del av idrotten (von Rosen, 2018). Den höga 
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andelen av allvarlig överträningsproblematik varnar om att idrottsutövaren borde ta smärtan 

som en större varningssignal tidigare i skadeförloppet, innan en överträningsskada går från 

mildare till allvarlig. Detta eftersom skador har visat sig hindra kroppens funktion på kort 

eller lång sikt (Berger et al., 2007) och därmed påverkar både prestation (Kenttä & Hassmén, 

1998) hos idrottsutövaren och i värsta fall kan tvinga idrottsutövaren till en avslutad 

idrottskarriär (Ristolainen et al., 2011). För en lång och hållbar idrottskarriär är det därför 

viktigt att tidigt upptäcka och förebygga idrottsskador.  

 

Metoddiskussion  

En begränsning som fanns med studien är att alla frågeformulär var självskattade. Vid 

mätningarna av genomförda skadeförebyggande beteenden kan vissa av frågorna ha utrymme 

för tolkning. Exempel “Har du under de senaste två dagarna utfört en adekvat 

uppvärmning”. Här ställs krav på att idrottaren själv vet vad en adekvat uppvärmning är samt 

att det finns en risk för att de olika idrottsutövarna skulle kunna uppfatta frågan på olika sätt. 

Vid mätningarna och registreringen av skadeförebyggande beteende genomfördes endast 

registrering om beteenden var utfört eller inte. Ett mer detaljerat mått på genomförda 

beteenden skulle kunna skapa en större förståelse för vilka, och i vilken utsträckning 

skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens. Yang et al. (2012) menar 

att det krävs personliga skadeförebyggande träningsprogram och att varje individ då ska 

arbeta mot de riskfaktorer som de har. Exempelvis det skadeförebyggande beteendet 

fysträning kan då bli missvisande om inte fyspasset är speciellt anpassat för just den 

individen. T.ex. en väldigt stark person med dåligt rörelseomfång kanske inte får ut så mycket 

i ett tyngre styrkepass jämfört med ett rörelsepass. På så vis skulle en personlig intervention 

kunna visa mer exakta effekter. Det är inte självklart att ett fyspass kommer sänka 

skadefrekvensen (Gabbet, 2016). Är träningen olämplig eller om idrottaren inte har hunnit 

återhämta sig tillräckligt kan fysträning skapa högre skadefrekvens (Gabett, 2016). I ett sådant 

fall kan ett träningspass som den aktuella studien räknar som skadeförebyggande i verklighet 

vara en skaderiskfaktor och därefter bli en anledning till skadefrekvens hos idrottaren. 

En annan begränsning med studien är att skadeförebyggande beteenden och 

skadefrekvens jämfördes med varandra inom-individen under samma vecka. Det går att 

argumentera för att vissa skadeförebyggande beteenden påverkar skadefrekvensen på längre 

sikt och att utförandet av skadeförebyggande beteenden påverkar skadefrekvensen veckan 

efter eller till och med kräver ännu längre uppföljning. Vissa beteenden däremot påverkar 

direkt, Gosheher et al. (2003) menar att en uppvärmning minskar skaderisken under det direkt 

efterföljande träningstillfället. Det är anledningen till att författarna har valt att jämföra det 

skadeförebyggande beteenden och skadefrekvens under samma vecka. 

I studien genomfördes upprepade mätningar av skadefrekvens med hjälp av appen 

eller hemsidan Briteback. Det finns både positiva och negativa effekter med användandet av 

ett internetbaserat frågeformulär. Användandet av Briteback ökar möjligheten att nå ut till fler 

deltagare utan att behöva påverkas av geografiska avstånd (Breakwell, Smith, Wright, 2012), 

det gav även studien en möjlighet att göra upprepade mätningar och möjligheten att använda 

en longitudinal design. Med stora geografiska avstånd mellan deltagarna hade det inte varit 

möjligt för författarna att dela ut pappersformulär på respektive plats varje vecka. Med hjälp 

av ett internetbaserat formulär är det även enklare att få fullständiga svar på formulären då det 

går att lägga till inställningar som gör att det endast går att lämna in fullständigt besvarade 

formulär. Dock kan svarsfrekvensen minska då det finns en risk för bortfallen av hela 

formulär då de inte tillhandahålls av en fysisk person (Breakwell et al., 2012), vilket visas i 

studien då det finns ett högt bortfall på upprepade mätningar.  

En till begränsning med denna studie är ett lågt deltagarantal. Ett högt deltagarantal 

kan upptäcka signifikanta samband även när effektstorleken är låg (Chan et al., 2015). Ett 
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högre deltagarantal eller lägre bortfall skulle kunna bidragit till den aktuella studien att hitta 

effekter, dock skulle det nog inte vara tillräckligt för alla hypoteser i den aktuella studien då 

vissa samband till och med går i fel riktning. 

I resultatet under träningstid visades det att en deltagare enbart tränade 1 timme i 

veckan. Detta stämmer inte överens med kriteriet för elitidrottsutövande. De som tillfrågats 

för att delta i studien är alla tävlingsaktiva på nationell eller internationell nivå, vilket gör att 

enbart träna 1 timme i veckan låter väldigt lite. Den individen stack ut gravt från resterande 

svar, svaret kan bero på att deltagaren befinner sig i en skadeperiod och därför tränar mindre 

(dock ställs frågan om en genomsnittlig vecka). Det kan också bero på felaktigt svar, eller en 

inaktiv idrottare som fortfarande är medlem i ett lag. Studien har valt att ha kvar svaret i 

resultatet med åtanke om att det kan vara missvisande. 

En styrka med studien är användningen av en longitudinal design. Longitudinal design 

ger möjlighet att mäta variabler effektivare (Field, 2008). Med upprepade mätningar av 

skadefrekvens och skadeförebyggande beteenden ökar styrkan i dessa två variabler. 

En annan styrka är höga Cronbachs alfakoefficienter inom subskalorna autonomistöd, 

autonom motivation och intention mot skadeförebyggande beteenden. Detta ökar reliabiliteten 

i korrelationerna som sågs mellan autonomistöd och autonom motivation samt autonom 

motivation och intention. Vilket stödjer tidigare teorier om hur dessa variabler påverkar 

varandra samt stödjer den hypotesmodell studien har utgått ifrån.  

En till styrka författarna ser är att båda är aktiva elitidrottsutövare och kan sätta sig in i 

arbetet med skadeförebyggande beteenden även den etiska påverkan som den aktuella studien 

eventuellt kan ha haft på deltagarna.  

 

Implikationer  

Utifrån studiens resultat rekommenderas det att utgå ifrån individen för att skapa effektiva 

skadepreventioner. Det är viktigt att förstå och undersöka alla möjliga förklaringar och 

riskfaktorer till att en skada kan uppstå (Bahr & Krosshaug, 2005). På grund av den höga 

frekvensen av överträningsproblematik bland deltagarna i studien rekommenderar vi ett aktivt 

arbete för att sänka förekomsten av översättningsproblematik. I linje med tidigare forskning 

stödjer studiens resultat att autonomistöd från tränare har stor påverkan på vilken typ av 

motivation som skapas hos idrottsutövaren (Williams et al., 1996; Chan & Hagger, 2012b). 

Därför rekommenderar vi till tränare att försöka skapa ett motivationsklimat med höga nivåer 

av autonomistöd. 

Med en hög träningsmängd bland populationen, upp till 40 timmar i veckan 

registrerades (M=18 SD=8.33), ökar även överträningsskadorna (Gosheger et al., 2003). 

Eftersom elitidrott i stor grad handlar om att ligga på gränsen mellan överträningssyndrom 

och att nå topprestation (Kenttä & Hassmén, 1998) samt att många elitidrottsutövare anser att 

vissa symptom av överträningssyndrom är en del av elitidrott (von Rosen, 2018) är det viktigt 

att försöka förebygga överträningsproblematik. Överträning påverkar både hälsa och 

prestation (Kenttä & Hassmén, 1998) vilket gör att studiens höga förekomst av 

överträningsproblematik blir oroväckande. Ingen idrottare vill få de negativa konsekvenserna 

av överträning men det påverkar de flesta idrottare speciellt inom överträningsdrabbade 

idrotter, som golf (Thériault & Lachance, 1998) och volleyboll (Clarsen et al., 2015) vilket 

även visats i denna studie. Vi vill därför även rekommendera alla som är delaktiga inom 

elitidrott att ha ett högt fokus på att stödja preventionen av skador och att ändra bilden att 

symptom på överträning är en del av att lyckas inom elitidrott.  

 

Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat rekommenderas det att framtida studier bör fokusera mer på 

individanpassad undersökning av skadeförebyggande beteenden. Den höga förekomsten av 
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skadefrekvens visar att detta område bör få fortsatt fokus inom framtida forskning. De 

teoretiska ramverk som används i studien har visat signifikanta samband men bristen kan 

ligga i att denna studie valde att lägga fokus på generella skadeförebyggande beteenden som 

visats minska skaderisken. En mer detaljerad undersökning av de skadeförebyggande 

beteenden och en mer detaljerad undersökning av skaderiskfaktorerna kan ge mer signifikanta 

resultat med utgång från den befintliga hypotesmodell som använts i studien.  

Tidigare forskning har rekommenderat en mer objektiv mätning av skadeförebyggande 

beteenden (Chan & Hagger, 2012a, 2012b; Chan et al., 2015). Utifrån studiens resultat 

rekommenderas fortsatta objektiva mätningar med utgång från individen. Fler kvalitativa 

studier kan vara av värde med fokus på vilka skaderiskfaktorer som är relevanta och vilka 

skadeförebyggande beteenden som påverkar skadefrekvensen. 

Ivarsson et al. (2017) tar upp faktorn stress från negativa livshändelser som den 

psykologiska faktorn som har störst påverkan på skadefrekvens, de såg även ett samband 

mellan personlighet och skadefrekvens. Vidare såg Ivarsson et al. (2017) också att 

psykologiska skadeinterventioner hade ett samband med lägre skadefrekvens. Psykologiska 

faktorer (Richardson et al., 2008) och personlighet (van Wilgen & Verhagen & 2012) har 

även visat sig vara viktigt inom överträningsskador. Den psykologiska delen är något som 

studien har valt att inte lägga fokus på men det bör undersökas vidare i framtida forskning. 

Eftersom den aktuella studien inte såg några signifikanta samband mellan skadeförebyggande 

beteenden kopplade till skadefrekvens tyder det på att fler faktorer måste tas hänsyn till inom 

framtida forskning.  

 

Konklusion  

Sammanfattningsvis visar studien en hög förekomst av överträningsproblematik bland 

deltagarna. Det visades korrelationer mellan autonomistöd och autonom motivation samt 

autonom motivation och intention att utföra skadeförebyggande beteenden. Det visades dock 

inget signifikant samband till det faktiska genomförandet av skadeförebyggande beteenden 

eller skadefrekvensen hos deltagarna. Den höga förekomsten av överträningsproblematik 

visar att skadeprevention är ett ämne som bör få fortsatt fokus för att främja ett hälsosamt 

elitidrottsutövande.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Bakgrundsfrågor 

Födelsedatum: åååå-mm-dd 

 

Kön:  Man Kvinna 

 

Vilken idrott tävlar du i:  Golf Volleyboll 

 

Hur många år har du deltagit i din idrott: 

 

Hur många timmar tränar du på en genomsnittlig vecka: 

 

Har du några tidigare skador? Ja Jag är för nuvarande skadad Nej 

 

På vilken nivå deltar du i din idrott? Regional Nationell Internationell Världsklass 

 

Bilaga 2. Motivationsfrågor 

Följande frågor är relaterade till dina känslor och erfarenheter gällande att förebygga 

idrottsskador. Var god indikera dina svar på skalorna nedan. 

 

Del 1. Autonomistöd. 

   Stämmer inte alls=0  Stämmer mycket bra=6 

Jag känner att min tränare har gett mig valmöjligheter och förslag 0 1 2 3 4 5 6 

Jag känner att min tränare förstår mig 0 1 2 3 4 5 6 

Min tränare visar att han/hon har förtroende för min förmåga att 

göra förändringar 

0 1 2 3 4 5 6 

Min tränare uppmuntrar mig att ställa frågor 0 1 2 3 4 5 6 

Min tränare lyssnar på hur jag vill göra saker 0 1 2 3 4 5 6 

Min tränare försöker förstå mig innan han/hon föreslår något nytt 

sätt att utföra saker på 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Del 2. Autonom motivation. 

   Stämmer inte alls=0 Stämmer mycket bra=6  

Med anledning av att jag vill vara ansvarig för min egen hälsa vill 

jag förebygga och/eller undvika idrottsskador 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag tror personligen att det är bäst för min hälsa att förebygga eller 

undvika idrottsskador 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag vill förebygga eller undvika idrottsskador för att jag tycker att 

det är viktigt för många aspekter i mitt liv 

0 1 2 3 4 5 6 



 
 

Det är ett viktigt val för mig att vilja förebygga eller undvika 

idrottsskador 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag vill förebygga eller undvika idrottsskador för att det är i linje 

med mina mål för livet 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag vill förebygga eller undvika idrottsskador för att det är väldigt 

viktigt att vara så hälsosam som möjligt 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Del 3. Intention. 

   Instämmer inte alls=0  Instämmer helt=6 

Jag kommer under nästkommande månad att genomföra alla 

föreskrivna säkerhetsprocedurer för att minska risken för att drabbas 

av en idrottsskada 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag kommer under nästkommande månad att lägga mycket fokus på 

att följa de föreskrivna säkerhetsprocedurerna för att minska risken 

för att drabbas av en idrottsskada 

0 1 2 3 4 5 6 

Jag planerar att under nästkommande månad följa alla föreskrivna 

säkerhetsprocedurer för att minska risken för att drabbas av en 

idrottsskada 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Bilaga 3. Skaderegistrerings frågor 

 

Föregående vecka, sträcker sig från måndag till söndag. 

 

I vilken utsträckning har du minskat på din träningsvolym på grund av fot/knä/rygg/axel/hand 

problematik? 

 

Ingen minskning=1, Mindre utsträckning=2, Måttlig utsträckning=3, Större utsträckning=4, 

Kunde inte träna=5. 

Fot (och fotled) 1 2 3 4 5 

Knä 1 2 3 4 5 

Rygg 1 2 3 4 5 

Axel 1 2 3 4 5 

Hand (och handled 1 2 3 4 5 

 

Har du haft någon svårighet att genomföra normal träning eller tävling på grund av 

fot/knä/rygg/axel/hand problematik under senaste veckan? 

 

Fullt deltagande utan fot/knä/rygg/axel/hand problem=1, Fullt deltagande med 

fot/knä/rygg/axel/hand problem=2, Minskat deltagande på grund av=3, Inget deltagande på 

grund av=4. 



 
 

Fot (och fotled) 1 2 3 4 

Knä 1 2 3 4 

Rygg 1 2 3 4 

Axel 1 2 3 4 

Hand (och handled) 1 2 3 4 

 

Till vilken utsträckning har fot/knä/rygg/axel/hand problematik påverkat din prestation under 

senaste veckan? 

 

Inte alls=1, Mindre utsträckning=2, Måttlig utsträckning=3, Större utsträckning=4, Kunde inte 

delta=5. 

Fot (och fotled) 1 2 3 4 5 

Knä 1 2 3 4 5 

Rygg 1 2 3 4 5 

Axel 1 2 3 4 5 

Hand (och handled 1 2 3 4 5 

 

I vilken utsträckning har fot/knä/rygg/axel/hand smärta varit idrottsrelaterad under senaste 

veckan? 

 

Ingen smärta=1, Lindrig smärta=2, Måttlig smärta=3, Allvarlig smärta=4. 

Fot (och fotled) 1 2 3 4 

Knä 1 2 3 4 

Rygg 1 2 3 4 

Axel 1 2 3 4 

Hand (och handled) 1 2 3 4 

 

Bilaga 4. Skadeförebyggande beteende frågor 

 

Under de senaste två dagarna har du? 

    Ja=1 Nej=0 

Utfört en adekvat uppvärmning 1 0 

Justerat träningsbelastning för att förhindra skada 1 0 

Arbetat med tekniska förändringar (t.ex. sving) för att förhindra skada 1 0 

Utfört allmän eller specifik fysträning 1 0 



 
 

Följt regler om säkerhet 1 0 

Kontrollerat utrustning (skor, klubbor) 1 0 

Kommunicerat med idrottsmedicinare (läkare, fysioterapeut m.m.) 1 0 

Använt tejp (kinesiotejp, tejpat fingrar) 1 0 
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