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Abstract 
 

The numbers of participants of recreational and competitive sports are increasing. The 
outcome of sport activity leads to an increasing number of injuries. The aim of this 
intervention study was to investigate if it was possible to reduce the risk for injuries on male 
ice hockey players through implementation of somatic and cognitive interventions during a 
season. The population consisted of an experimental group of 9 ice hockey players and a 
control group of 13 players. ACSI-28 and SAS was used to measure coping and anxiety 
before and after the interventions. The interventions consisted of relaxing techniques, goal 
setting, stress prevention, self confidence and attributions. The result showed that the 
experimental group faced less injuries compared to the control group (p< .05). The 
experimental group improved seven of ten subcategories in ACSI-28 and SAS, however not 
in a statistical significant way. The qualitative part of the study showed that the experimental 
group had more difficulty finding negative stressful moments at the end of the study 
compared to the beginning.  
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Sammanfattning 

 
Då antalet motionärer och utövare av tävlingsidrott ökar finns det risk att antalet skador ökar i 
motsvarande grad. Syftet med denna interventionsstudie var att undersöka om det gick att 
minska antalet skador hos manliga elitishockeyspelare under en säsong genom 
implementering av somatiska och kognitiva interventioner. Undersökningsdeltagarna bestod 
av en experimentgrupp och en kontrollgrupp med 9 respektive 13 ishockeyspelare. ACSI-28 
och SAS användes som mätinstrument för copingresurser och personlighet i form av 
ängslan/oro genom en före- och eftermätning. Interventionerna bestod av avslappning, 
stresshantering, målsättning, självförtroende och attributioner. Studiens kvantitativa resultat 
visade att experimentgruppen hade färre skador än kontrollgruppen (p<.05). Resultatet visade 
en viss förbättring för experimentgruppen på sju av tio underkategorier på ACSI-28 och SAS 
efter studiens genomförande jämfört med föremätningen, dessa resultat visade dock inte 
signifikanta värden. Studiens kvalitativa del indikerar att experimentgruppen upplevde det allt 
svårare att hitta negativa stressande händelser under studiens gång.  
 
 
Nyckelord: Coping, idrottsskador, intervention, ishockey, oro/ängslan. 
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Inledning 

 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att vara fysiskt aktiv. Motion kan påverka övervikt, 
hjärt- kärlbesvär och depression på ett positivt sätt. Ett intensivt motionerande och idrottande 
kan dock leda till överbelastningsskador och vid olycksfall även akuta skador. Gränsen mellan 
ett hälsosamt motionerande och ett mer riskfyllt idrottande är svår att förutsäga men risken för 
överbelastningsskador ökar då vävnaden utsätts för hårdare belastning än den är tränad för. 
En litteratursammanställning av Emery (2005) visar att det har gjorts ett antal studier med 
syfte att kartlägga orsaker till idrottsrelaterade skador och att i preventivt syfte försöka 
förhindra skador hos barn och vuxna med inriktning mot fysiska interventioner som 
exempelvis träning på balansplatta, uppvärmning och stretching. Ur en medicinsk aspekt är 
det viktigt att minska antalet skador hos idrottare för att förutom redan nämnda orsaker kan 
knä- och fotledskador utvecklas till artros i senare ålder vilket kan medföra betydande 
konsekvenser både i form av lidande och inskränkt rörlighet. Med denna bakgrund är det 
motiverat att studera om även psykologiska faktorer kan påverka risken för skador och om det 
även går att förebygga idrottsskador genom ett psykologiskt interventionsarbete inom 
ishockey. Inom nyligen publicerad forskning har flera psykologiska interventionsstudier 
gjorts där Johnson, Ekengren och Andersen, (2005a) studerade en population av 
tävlingsaktiva fotbollsspelare, Maddison och Prapavessis (2005) studerade rugbyspelare och i 
Rogers och Landers (2005) studie ingick spelare av amerikansk fotboll.  
 
Skador 
Skador inom idrotten är tyvärr vanligt och kan få negativa konsekvenser både för individen 
och för laget. För individen kan det innebära frånvaro från idrotten och ett eventuellt arbete 
med inkomstbortfall som följd och dessutom en period av smärta och konvalescenstid. Vid en 
allvarlig skada kan eventuella men bli bestående med visst handikapp eller kronisk värk som 
följd. Ett lag kan dessutom vara beroende av att alla deltar för att kunna nå de önskade målen 
och resultaten. Flera studier visar att idrottsskador är vanligare vid kontaktidrotter än övriga 
idrotter och många av dessa studier är gjorda på fotbollsspelare. En annan idrott inom 
kategorin kontaktidrotter är ishockey som utövas av nära 600 000 vuxna spelare i Kanada 
(www.iihf.com; Benson & Meeuwisse, 2005) och av knappt 70 000 licensierade spelare över 
10 år i Sverige (www.swehockey.se). Detta innebär att det inom ishockey finns ett stort antal 
personer som riskerar att skada sig. Statistik från Internationella ishockeyförbundet, IIHF, 
visar att det i stora mästerskap uppstår 34,5 skador per 1000 spelade seniormatcher. 
Ishockeyspelare uppfyller många av de kriterier som Williams & Andersen beskriver som 
riskfaktorer för skador hos idrottare (Smith, Stuart, Wiese-Bjornstal & Gunnon, 1997) i sin 
stress-skademodell från 1998 (se Figur 1). Exempel på detta kan vara tävlingsoro och 
nervositet som Dunn (1999) beskriver i en studie gjord på ishockeyspelare, och den ”transfer 
stress” som Hanks (2000) beskriver hos australiska fotbollspelares finns även inom ishockey 
då spelare på elitnivå kan få byta klubb med kort varsel och flytta. Hanin (2000) beskriver en 
modell för att förklara hur en idrottares emotioner och prestationer står i förhållande till 
varandra. Denna modell för ”Individuella Zoner för Optimal Funktion” (eng. Individual Zones 
of Optimal Functioning), IZOF, förutsäger att individens optimala känslor och tillstånd leder 
till bra prestationer ”att vara i zonen”. Detta gäller för individen men även för ett lag som 
består av individer och som behöver prestera på optimal nivå och i ett för ändamålet gott 
tillstånd för att nå resultat. De emotioner som kan upplevas i detta samband kan vara av både 
positiv och negativ karaktär, men de behöver inte påverka prestationen i samma riktning. 
Positiva emotioner kan i vissa fall vara till nackdel medan negativa känslor ibland kan vara till 
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fördel. Det finns stöd i tidigare forskning för att positiva emotioner kan leda till ett ökat 
riskbeteende och därmed öka risken för skada (Mårtensson 2004). 
 
Stress- och skademodell 
Den modell som använts i flertalet studier och som ofta refererats inom forskningsområdet för 
idrottsskador och deras prevention är Andersen och Williams modell från 1988 och även en 
utvecklad modell av Williams och Andersen från 1998 (se Figur 1). Denna modell förklarar 
kortfattat psykologiska påverkansfaktorer på idrottsskador. Junge (2000) och Petrie och Perna 
(2004) har även föreslagit vidareutveckling av modellen men studier inom detta forskningsfält 
utgår företrädesvis från någon av de ursprungliga modellerna där en eller flera faktorer från 
stress- och skademodellen har undersökts. Bland de studier som använt denna modell i sin 
forskning kan Andersen och Williams (1999), Davis (1991), Fawkner, McMurray och 
Summers (1999), Kleinert (2005) och Petrie (1992) nämnas. 
 
William och Andersens modell kan med fördel även användas utanför idrotten (Williams, 
1996; Johnson, 2004) som en förklaringsmodell för att kunna förebygga eventuella skador 
vilka kan identifieras som stressrelaterade och som möjligen ökar i framtiden, parallellt med 
de antal sjukskrivningar orsakade av stress som de facto finns i Sverige. Knappt 30 % av alla 
sjukskrivna i december 2005 (www.forsakringskassan.se) kategoriserades under 
stressrelaterade symptom, även om antalet långtidssjukskrivna minskar, ökar antalet 
sjukskrivningar orsakade av stress. Motsvarande antal sjukskrivningar, knappt 30 % svarade 
rörelseorganen för, vilket kan vara noterbart i samband med idrottsskador. 
 
 

 
 
Figur 1. Modifierad stress och skademodell av Williams & Andersen (1998). 
 
Ovanstående förklaringsmodell visar sambandet mellan en idrottares upplevda stressfyllda 
situationer och en eventuell uppkomst av skada genom olika psykologiska mekanismer, 
reaktioner på stress och hanteringen av detta och för ändamålet använda interventioner 
(Williams & Andersen, 1998). Det som skiljer denna senare modell från den ursprungliga 
(Andersen & Williams, 1988) är det interaktiva sambandet mellan Personlighet (Personality), 
Tidigare stressorer (History of Stressors) och Copingresurser (Coping Resources) och deras 
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egna eller gemensamma påverkan på individens stressrespons. De potentiella stressfyllda 
situationerna kan exempelvis vara krävande träningar, tävlingar/matcher, eller uttagningar. 
Det avgörande för idrottaren är hur han/hon tolkar och upplever situationen. Det kan också 
vara situationer som byggs på under en längre tid och där den aktive inte upplever att han/hon 
kan leva upp till eller har tillräckliga resurser för att möta de krav som ställs. Det behöver inte 
handla om att kraven är för höga utan om den aktives kognitiva tolkning och värdering av 
situationen. 
De fysiologiska förändringarna vid exponering för stress kan vara hög muskelaktivitet vilket 
kan medföra sämre motorisk kontroll samt balans och därmed öka risken för skador. 
Uppmärksamheten försämras också vid hög stressnivå vilket kan ge både smalare synfält och 
sämre hörsel. Detta kan också resultera i ökad risk för skador då det speciellt inom 
kontaktidrotter är viktigt att ha ”split vision” och att höra varningsrop eller tränarens direktiv. 
 
 Personlighet 
Tidigare forskning ger stöd för att det finns ett samband mellan personlighet och skador inom 
idrotten (Williams, 2001). Med personlighet menas i detta sammanhang engelskans 
”hardiness” (nyfikenhet, vilja till åtaganden, se förändringar som utmaningar och viljan att 
utvecklas), känsla av kontroll, känsla av sammanhang, ängslan och oro vid tävling samt 
motivation. Ford, Eklund och Gordon, (2000) har visat att idrottare med optimistisk 
inställning eller mer hardiness kan hantera stress och förändringar bättre, vilket medför 
mindre risk för skador. 
Andra studier har visat samband mellan hög tävlingsängslan/oro och sårbarheten för skador 
(Blackwell & McCullagh, 1990; Hanson, McCullagh & Tonymon, 1992; Lavallée & Flint, 
1996). Bland egenskaper som inte nämnts ovan kan ilska tilläggas. En studie har gjorts på 
ilska hos fotbollsspelare vilket visade ett positivt samband mellan ilska och skada (Thompson 
& Morris, 1994, ref. i Petrie & Perna, 2004). Petrie och Perna (2004) föreslår Sport Anxiety 
Scale, SAS, för att mäta ängslan/oro vid tävling hos idrottare liksom Smith, Smoll och Schutz 
(1990) gjort, fördelen med SAS är att detta psykometriska mätinstrument mäter somatisk oro, 
kognitiv oro och koncentrationssvårigheter som tre subkategorier. 
 
 Tidigare stressorer 
Inom begreppet ”tidigare stressorer” återfinns tidigare livshändelser, upprepade dagliga 
problem och tidigare skador. Tidigare livshändelser kan vara av både positiv och negativ 
karaktär och har undersökts i samband med förekomst av skador i åtminstone 35 studier 
(Williams 2001). Av dessa har 30 visat ett signifikant positivt samband mellan att varit utsatt 
för ”tidigare stressorer” av något slag och blivit skadad, det visas också ett samband mellan 
nivån av stress och graden av skada. Dessa studier har både involverat lag som individuella 
idrotter och utövare av båda könen. Stress i samband med livshändelser kan vara att flytta 
ihop med en partner, flytta vid klubbyte eller att byta lag på grund av ålder som från junior- 
till seniorlag. Dessa stressorer är av långvarigare karaktär och är något som finns hos varje 
individ som en mer eller mindre medveten erfarenhet. Dagliga problem kan vara att lära sig 
hitta på en ny ort (vid klubbyte), missnöje med arbetet eller ensamhet. Stressorer av detta slag 
är tillfälliga och kan variera från dag till dag. En missad buss kan ena dagen upplevas som en 
katastrof medan samma händelse inte ens leder till en reaktion dagen därpå. Det är därför 
viktigt att inte mäta denna faktor vid ett tillfälle för att dra slutsatser om eventuell påverkan på 
skada (Williams, 2001). Tidigare skada är av betydelse oavsett om den är helt läkt eller om 
återgången till idrott har skett innan skadan är färdigrehabiliterad (Van Mechelen, Twisk, 
Molendijk, Blom, Snel, & Kemper, 1996). Det finns idrottare som har en fysiskt läkt och 
färdigrehabiliterad skada men som mentalt inte redo för återgång till aktivitet. Det kan då 
finnas risk för att idrottaren inte litar fullt ut på sin förmåga efter skada, detta kan bero på 



  4   

 

 

rädsla för smärta eller att skada sig igen och därför medvetet eller omedvetet håller igen med 
ökad muskeltonus som följd och därmed risk för ny skada. 
Det finns stöd för att förhållandet mellan daglig stress och skador leder till en ökad risk för 
skada, i studier som följer de aktiva över en längre tid. En mätning vid ett udda tillfälle 
behöver inte alls ge ett signifikant utslag då daglig stress kan vara variationsrik och upplevas 
olika från gång till gång, vilket därmed påverkar oss med en variation av reaktioner (Fawkner, 
el al., 1999). 
 
 Coping  
Copingresurser innefattar bland annat socialt stöd, stresshantering, copingförmåga och även 
bra mat- och sovvanor. Tidigare forskning (Williams & Andersen, 1998) visar generellt att 
låga värden av copingresurser är vanligare hos de skadade än icke skadade idrottare (Hanson 
et al. 1992), även om det har mätts med olika typer av mätinstrument och analyserats på olika 
sätt, vilket generellt är ett problem när tidigare forskning och olika studier ska jämföras. 
Adaptiva copingresurser kan påverka tidigare stressorer på ett positivt sätt och därmed 
minimera risken för skador (Petrie, 1992). I det sociala stödet ingår familj, vänner, lag- och 
klubbkamrater, tränare och andra betydande personer kring idrottaren. 
Stresshanteringstekniker är en viktig faktor för att kunna prestera optimalt som idrottare likväl 
som att kunna ta fram sina copingförmågor när de behövs, men även öva på dem så att de 
finns där naturligt när de behöver användas. Efter en match eller sen träning kan det vara svårt 
att somna, liksom inför en viktig dag. I de fall ansvaret för maten ligger på den aktive kan det 
vara ett stressmoment att få i sig tillräckliga mängder och rätt livsmedel för sin idrott och 
prestation. 
 
 Stressrespons 
Stress kan vara av antingen negativ eller positiv karaktär, exempelvis kan en uppgift tolkas 
som ett hot eller som en utmaning. Stress kan tolkas och upplevas på skilda sätt av olika 
personer men även av samma individ i olika sammanhang och tillfällen. Det gemensamma för 
stress oavsett karaktär är att det leder till en fysiologisk reaktion hos individen. Den 
stressrespons som Williams och Andersens modell åsyftar, är i första hand ökad 
muskelspänning, smalare synfält och ökad distrahering (minskad uppmärksamhet). Detta har 
också undersökts i en studie (Andersen & Williams, 1999) och jämförts med utfallet av 
skador med ett positivt resultat. Inom definitionen stressrespons i denna modell finns också 
begreppet kognitiv tolkning/värdering i vilket författarna syftar på förväntningar, resurser och 
konsekvenser. Stress påverkar individen genom fysiologiska reaktioner i autonoma 
nervsystemet, ANS, vilket leder till frisättning av substanser som exempelvis adrenalin, 
noradrenalin och kortisol. Detta påverkar i sin tur bland annat hjärta, kärl och muskeltonus i 
ökad eller minskad omfattning beroende på om det är den sympatiska eller parasympatiska 
delen av ANS som aktiveras (Ekman & Arnetz, 2002; Petrie & Perna, 2004). Dessa 
fysiologiska reaktioner ska helst inte aktiveras under längre tid utan ska starta vid exponering 
för en stressande situation och därefter tolkas händelsen kognitivt som positiv eller negativ 
och hanteras av individen utifrån denna tolkning, varpå den fysiologiska stressresponsen kan 
avta. Vid längre tids stresspåslag ökar risken för allmän ohälsa (Antonovsky, 1991). 

 
Interventioner 

Interventioner för att reducera skador eller risken för skador kan sättas in antingen med syfte 
att påverka den kognitiva värderingen av uppkomna situationer som skulle kunna tolkas som 
stressrelaterade eller för att hantera de fysiologiska reaktionerna på stress. Interventioner kan 
alltså vara av kognitiv eller somatisk karaktär. I den beskrivna modellen föreslås kognitiva 
interventioner som exempelvis tankestopp, förtroendeträning, realistiska förväntningar och 
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som exempel på somatiska interventioner nämns avslappning och visualisering. Andra 
interventioner vid förebyggande av idrottsskador kan bestå av målsättning, psykologisk 
kompetens, kunskap/undervisning och kognitiva värderingar och företrädesvis i ett korttids 
terapiperspektiv (Cupal, 1998; Giges & Petitpas, 2000). Tidigare forskning inom området 
visar att både stresshantering och avslappning kan reducera risken för skador (Andersen & 
Williams, 1988; Davis, 1991; Kerr & Goss, 1996; Williams & Andersen, 1998). 
Av flera olika tekniker att hantera stress är Meichenbaums (1996) Stress Inoculation Training, 
SIT, en individbaserad flexibel teknik som har utvecklats i syfte att integrera forskning och 
tillämpning av kognitivt beteende. Träningen består av ett interventionsprogram i tre steg som 
kan användas i många olika sammanhang, inklusive idrottsvärlden, där stressreaktioner 
förekommer (Ross & Altmeier, 1994; Meichenbaum, 1996).  
Det finns flera olika avslappningstekniker (Crossman, 2001) som används inom idrotten. 
Avslappning kan användas i syfte att lära sig känna skillnad på spänd och avslappnad 
muskulatur och lära sig ta kontroll över hur spända musklerna är och behöver vara samt för att 
öka medvetandet om avslappnat jämfört med spänt tillstånd (Heil, 1993). 
Avslappning kan också användas för att reglera nervositet och andning (Payne, 2004), som 
koncentrationsövning (Williams, 2001) genom att verkligen fokusera på det som ska göras 
och hålla tankarna kvar på den aktuella kroppsdelen eller övningen. I lugnande syfte kan 
avslappning göras för att somna eller för att på egen hand eller med guidning visualisera 
önskat mål eller tillstånd (Pargman, 1999). 
 
Målsättning är en viktig del inom idrotten menar Gould (ref. i Williams, 2001) för att nå 
önskvärda prestationer. Ett sätt att formulera mål kan vara enligt SMART metoden (Cox, 
2002). Där respektive versal står för Skriftligt, Mätbart, Accepterat, Realistisk och 
Tidsangivet. Mål kan vara långsiktiga eller kortsiktiga, långsiktiga mål kan med fördel delas 
upp i kortare delmål. För att lättare nå sina mål så ska de vara satta utifrån resultat, prestation 
och process. Ett rent resultatmål kan vara svårt att nå om motståndaren är bättre, men att nå 
sitt prestationsmål kan vara möjligt även om motståndaren har en bra dag. Processmålet är 
vägen för att nå de andra målen och hur dessa kan möjliggöras (Burton, Naylor & Holliday, 
2001). 
Av flera teorier kring attribution har Weiner en ofta refererad teori (ref. i Biddle, Hanran & 
Sellars, 2001). Denna teori föreslår fyra dimensioner till människors orsaksförklaring, dessa 
fyra är intern/extern, stabil/instabil, global/specifik och kontrollerbar/utom kontroll. Inom 
idrotten gäller det för idrottaren att ta ansvar för det som går att påverka medan det är onödigt 
att lägga energi på faktorer som är utom kontroll eller förklara sin förlust med att det var 
andras förskyllan. Då finns risken att idrottaren inte stärks vid medgång eller inte tar ansvar 
vid motgång vilket kan påverka självförtroende negativt och inte utveckla idrottaren i positiv 
riktning (Rees, Ingledew, & Hardy, 2005). 
 
Tidigare forskning 
Johnson et al. (2005a) använde en design med ett korttids interventionsprogram i syfte att 
minska skaderisken för fotbollspelare. I denna studie screenades spelare och de personer som 
befanns vara i riskzonen för skador efter psykometriska mätningar med Sport Anxiety Scale, 
SAS, Life Event Scale for Collegiate Athletes, LESCA, och ACSI-28, Athletic Coping Skills 
Inventory - 28, randomiserades till en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Studien visade 
att experimentgruppen hade signifikant färre skador än kontrollgruppen. 
Maddison och Prapavessis (2005) visade i den första delen av sin studie med rugbyspelare att 
det finns stöd för att William och Andersens modell från 1998 kan visa ett samband mellan 
stress och skador. I den andra delen av samma studie deltog de rugbyspelare från första 
delstudien som var i riskzonen för skador i en interventionsstudie på sex träffar baserat på 
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stresshantering med kognitiv beteendeinriktning. Spelarna randomiserades till en 
experimentgrupp och en kontrollgrupp efter att mätningar med ACSI-28 och SAS gjorts. 
Denna studie resulterade i att experimentgruppen visade sig mindre sårbara och hade lägre 
frånvaro på grund av skador. 
Rogers och Landers (2005) kunde i sin studie visa att det fanns ett samband mellan ökandet 
av stressfyllda livshändelser, vilket kunde ge minskad uppmärksamhet och därmed ökning av 
risken för skador hos unga fotbollsspelare. En multidisciplinär studie (Sibold, 2004) 
undersökte idrottares ortopediska predisponering genom rörlighetstester i jämförelse med 
psykosociala faktorer, där resultat visade att somatisk oro, koncentrationsproblem och negativ 
stress påverkade signifikant medan de ortopediska mätningarna inte kunde påvisa något 
samband till antalet skador. 
Alla ovanstående studier gjordes med syfte att förebygga idrottsskador eller att härleda 
förekomsten av psykologiska aspekter för att därmed förutsäga faktorer som påverkar risken 
för idrottsskador enligt Williams och Andersens modell (1998). Bland tidigare studier med 
samma syfte kan också May och Brown (1989), Perna, Antoni, Baum, Gordon, och 
Schneidermann, (2003) samt Schomer (1990) nämnas. 
 
Med ovanstående kunskap och grundat på tidigare forskning förefaller det intressant att 
implementera interventioner i preventivt syfte hos elitidrottare för att se om detta kan 
förebygga skador och frånvaro från idrottande samt öka copingförmåga och minska 
ängslan/oro genom ökad kunskap och medvetenhet inom interventionernas områden. 
Då kontaktidrotter är mer skadedrabbat än många andra idrotter och ishockey är en stor idrott 
med ett ökande antal utövare i Sverige är denna studie vald att fokusera på ishockey med det 
panorama av skador som kan förekomma. 
 
Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie var att genom matchade par- design (med före- och 
eftermätning, två- grupps design samt en kvalitativ del) pröva om ett korttids 
interventionsprogram hade potential att minska antalet skador hos manliga ishockeyspelare på 
elitnivå under en säsong och med ett sekundärt syfte att undersöka om samma 
interventionsprogram kunde påverka spelarnas copingförmåga och upplevelse av ängslan/oro. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Till denna studie valdes ett ishockeylag i Allsvenskan med 22 män i ålder 19-28 år (M=22.9, 
SD= 2.7). Av dessa randomiserades nio spelare till en experimentgrupp med ålder 20-28 år 
(M= 23.8, SD= 2.7) och en kontrollgrupp med 13 spelare i ålder 19-27 år (M= 22.4, SD= 2.7). 
Under studiens gång föll två deltagare bort, en från respektive grupp vilket medförde att vid 
studiens början och genomförande bestod experimentgruppen av 10 personer och 
kontrollgruppen av 14. Författaren var inte i kontakt med spelarna innan studien initierades, 
hade heller inte följt lagets inledning av säsongen vilket medförde att författaren inte var 
insatt i lagets aktuella skadeläge, målsättning för säsongen eller aktuell tabellplacering då 
studien inleddes. 
 
Mätinstrument 
I denna studie har fyra olika formulär använts. Dels en svensk översättning av Athletic 
Coping Skills Inventory-28, ACSI-28, (Bourgeois, Loss, Meyers & LeUnes, 2003; Smith, 
Schutz, Smoll & Ptacek, 1995) och dels Sport Anxiety Scale, SAS, (Smith, Schutz & Smoll, 
1990) där båda instrumenten är etablerade inom sina respektive områden och anses hålla god 
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validitet och reliabilitet. Ett skadeformulär för aktuella skador av akut- och 
överbelastningskaraktär vid studiens inledning och avslutningsvis Critical Incident Diary, 
CID. 
 

Psykometriska test 
ACSI-28 är ett mätinstrument med 28 påståenden om copingresurser med sju underkategorier: 
(1) coping vid motgångar; kan vara positiv när det går dåligt, behåller lugnet vid motgångar, 
(2) topprestationer under stressfyllda händelser; ser möjligheter snarare än hot vid 
utmaningar, (3) målsättning; sätter mål och har en plan för sitt agerande, (4) koncentration; 
förmåga att behålla koncentrationen och fokusera på både träning och tävling, (5) avsaknad av 
oro; pressar inte sig själv med tankar om prestationen eller vad andra tycker vid ett eventuellt 
misslyckande, (6) självförtroende och tävlingsmotivation; är trygg och motiverad, försöker 
alltid höja sin förmåga, (7) självförtroende för tränare; öppen för instruktioner och konstruktiv 
kritik utan att ta det personligt eller bli upprörd. Testet har fyra påståenden för varje kategori 
som mäts i en 4-gradig Likertskala från 0 =Nästan aldrig, 1= Ibland, 2= Ofta till 3= Nästan 
alltid. Smith, Shutz, Smoll & Ptacek (1995) visade hög validitet för instrumentet (alpha =.86) 
i sin studie. Varje underkategori kan nå en sammanlagd minimipoäng av 0 till ett maximum 
av 12 poäng (Smith et al., 1995). Avsaknad av oro har omvänt värde och Självförtroende för 
tränare har sex poäng som optimalt värde, för alla övriga fem kategorier gäller ju högre poäng 
desto bättre. 
 
SAS är ett mätinstrument med 21 påståenden och med tre underkategorier (1) somatisk oro; 
fysiologisk påverkan som pulsökning, påverkan på magen och muskelspänning, nio 
påståenden, (2) kognitiv oro; tankar och tvivel kring prestation och förmåga, sju påståenden, 
(3) koncentrationsproblem; svårt att hålla koncentrationen och fokusera på uppgiften, fem 
påståenden och mäts i en 4-gradig Likertskala från 1= Inte alls, 2= Lite, 3= Måttlig till 4 = 
Mycket. Detta medför ju lägre svarspoäng desto mindre ängslan/oro. Tidigare studie visade på 
hög validitet för instrumentet (alpha =.89) (Smith, Schutz & Smoll, 1990).  
 

Skadeformulär 
Skadeformuläret (se Bilaga 1) var utformat för att gradera den eventuella skadans karaktär, 
akut eller överbelastning, skadans lokalisering på kroppen, skadans omfattning (som räknas i 
frånvaro från träning/tävling i dagar) vilket kan kategorisera skadan som lätt (1-7 dagars 
frånvaro), moderat (7-30 dagar), svår (30- dagar eller mer). 
 

Critical Incident Diary, CID 
För den kvalitativa utvärderingen av studien användes en blankett med utrymme för 
undersökningsdeltagarna i experimentgruppen att anteckna tre positiva respektive negativa 
händelser inom och utom ishockeyn (se Bilaga 2) (Pilhammar Andersson, 1995). Initialt 
presenterades CID för spelarna i samband med stressinterventionen för att förtydliga vilka 
händelser de upplever som stressande oavsett karaktär och sammanhang. Detta användes även 
som diskussionsunderlag vid nästkommande möten för att medvetandegöra stressande 
händelse och kontext.  
 
Procedur 
Genom Svenska Ishockeyförbundet förmedlades kontakten med lagets tränare för att 
presentera studien och syftet med undersökningen. Efter att ha fått tränarens och sportchefens 
godkännande inbjöds spelarna till ett informationsmöte i början på november. På mötet var 19 
av 24 spelare närvarande och fick information om studien och dess syfte. De blev också 
informerade om att det var ett helt frivilligt deltagande, att laget skulle vara anonymt under 
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studien och i resultatrapporteringen. De spelare som valdes ut till experimentgruppen skulle 
förbli anonyma i studien, även för tränare och andra spelare, samt att all information 
behandlades konfidentiellt. Alla närvarande fyllde i ACSI-28, SAS och formulär för aktuellt 
skadeläge, med de eventuella akuta eller gamla skador de hade då studien påbörjades. De fem 
spelare som inte var närvarande vid det första tillfället fick motsvarande information och 
möjlighet att fylla i enkäter och på så sätt delta i studien inom de närmaste veckorna vilket de 
valde att göra. 
Skadeformulären sorterades efter akuta skador, gamla skador (som fortfarande besvärar) och 
skadefria. Efter varje ovanstående kategori matchades de parvis i ålder och lades slumpvis i 
två grupper, där den ena gruppen valdes till experimentgrupp och den andra till en 
kontrollgrupp. Då det initialt bara var 19 spelare som fyllt i enkäter var det dessa som 
randomiserades i två grupper. De som i efterhand fyllde i enkäter blev inte lottade till annat än 
kontrollgrupp, då interventionsarbetet redan var i gång. De som hamnade i experimentgrupp 
blev uppringda och tillfrågade om de ville delta i de fem träffar som planerats och 
informerade om att de blivit slumpvis utvalda genom att matcha skadeläget och att ingen 
hänsyn tagits till de två enkäterna. Detta för att det inte skulle tolkas som om de var i behov 
av särskild hjälp eller på något sätt utpekade. Tio spelare valde att delta i studien.  
 
Fem träffar (se Figur 2) genomfördes med spelarna i experimentgruppen under november till 
och med februari. Möten skedde när och där det passade spelarnas vardag och varierade 
mellan 30-90 minuter. Spelarna blev ombedda att inte tala med varandra eller med tränarna 
om hur studien fortskred eller sitt deltagande. För att få alla enkäter ifyllda initialt och för att 
få skadefrånvaro rapporterad med benägen hjälp av lagets materialförvaltare och naprapat har 
författarens närvaro kring laget varit naturlig och accepterad av spelare och ledare. 
 
 

 
Figur 2. Tidsplan för föreliggande studie och dess interventioner. 
 
Vid val av interventioner lades fokus på avslappning som somatisk intervention och 
stresshantering, målsättning och attributioner valdes som kognitiva interventioner, (se Figur 
1) i föreliggande studie.  
 
Efter tredje interventionen valdes slumpmässigt tre av spelarna i experimentgruppen ut, för att 
vid ett separat tillfälle besvara ett begränsat antal frågor i en riktad öppen intervju. Frågorna 
berörde ämnen som upplevelsen av interventionerna och erfarenheter av skador inom 
ishockey. Detta gjordes med syfte att kvalitativt utvärdera studiens första del som tidigare 
rapporterats i form av en C-uppsats vid Högskolan i Halmstad. 
 
I samband med säsongens avslut i början på mars genomfördes en ny omgång av ACSI-28 
och SAS för eftermätning med samtliga spelare. I samband med detta möte blev alla erbjudna 
en mapp bestående av materialet som använts vid interventionerna. 
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 Interventionsinnehåll  
Första träffen (Intervention 1), bestod av ytterligare presentation av studien med dess upplägg 
och syfte. Spelarna fick en CD bestående av 15 minuters avslappning, skriven information om 
avslappning och en registreringsblankett för att skatta graden av avslappning, tidpunkt och 
eventuella kommentarer eller frågor kring detta (Öst, 1992).  
CD: n bestod av ett avslappningsprogram med en längd som ska kunna ge effekt men 
samtidigt inte ta för lång tid i anspråk. Informationen kring avslappning handlade om olika 
tekniker och syften med avslappning, även avslappningens fysiologiska effekt, samt hur och 
när en idrottare kan använda sig av avslappning (Crossman, 2001; Davis, 1991; Payne, 2004). 
Andra träffen (Intervention 2) belyste stress och stresshantering (Kerr & Goss, 1996; 
Meichenbaum, 1996) samt spelarnas egna frågor och funderingar. Detta följdes upp med 
Critical Incident Diary, CID, som fylldes i löpande under interventionstiden (Pilhammar 
Andersson, 1995). Denna användes som diskussionsunderlag vid fortsatta möten och 
utvärderades som en kvalitativ del i studien. Informationen om stress beskrev positiv och 
negativ stress, hur den kan påverka oss fysiskt och vilka konsekvenser det kan ha för idrotten 
(Ekman & Arnetz, 2002). 
Tredje träffen (Intervention 3) handlade om målsättning enligt SMART-principen (Cox, 
2002), resultat- prestations- och processmål och lång- och kortsiktiga mål (Burton et al. 2001) 
samt samtal kring CID. Informationen handlade om betydelsen av att ha mål och principer för 
hur man som idrottare kan sätta sina mål (Gould, ref. i Williams, 2001). 
Fjärde träffen (Intervention 4) fokuserade på ytterligare avslappningstekniker och 
självförtroendeträning (Morris, Spittle & Perry, 2004). Detta förmedlades via en ny CD med 
kognitiva inslag som målbilder och visualisering (Öst, 1992). Övningen gick ut på att 
formulera ett mål och med hjälp av sina sinnen se sig själv lyckas, höra ljuden kring att nå 
målet och känna känslan av att lyckas. CID användes som diskussionsunderlag. 
Vid femte träffen (Intervention 5) var temat attributioner (Weiner, ref i Biddle et al., 2001) 
och hur detta kan användas för ishockeyspelare. Olika händelser beskrevs utifrån vad som 
kunde ha påverkats eller inte och hur spelaren förklarade dessa händelser (Rees et al., 2005).  
Dessutom diskuterades periodens CID och de tidigare träffarna samt en summering av 
studien. 
 
 Skaderapportering 
Lagets naprapat och materialförvaltare förmedlade information om uppkomna skador och 
spelarnas frånvaro på grund av skada under perioden november-mars vid författarens besök i 
ishallen och via e-post. 
 
Databearbetning 
 Kvantitativ analys 
Insamlad kvantitativ data bearbetades i SPSS version 14.0. Skadefördelningen vid 
före/eftermätning för experimentgrupp och kontrollgrupp genomfördes med hjälp av Mann-
Whitney U-test. I enlighet med Huck och McLeans (ref. i Johnson, Ekengren & Andersen, 
2005b) rekommendationer genomfördes separata kovariat envägsanalyser (ANCOVA) på 
eftermätningarnas resultat avseende kategorierna i ACSI-28 och SAS, där respektive kategoris 
kovariatresultat från förmätningarna undersöktes i relation till grupptillhörighet. 
Parat t-test användes för att undersöka medelvärdesskillnaden på ACSI-28 och SAS inom 
experimentgruppen. 
 
 Kvalitativ analys 
I enlighet med rekommendationer från Kvale (1997) användes citatblockmetoden för att 
exemplifiera kvalitativa data från Critical Incident Diary. Detta innebär kortfattat att 
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innehållet analyserats utifrån centrala citat som speglar experimentgruppens upplevelser och 
förekommit frekvent samt kommentarer som varit gemensamma för gruppen. Rapporteringen 
av dagboken skedde antingen per vecka eller i vissa fall under en tvåveckors period.  

 
Resultat 

Skador 
Antalet akuta och överbelastningsskador under perioden var för experimentgruppen sex 
stycken fördelat på nio spelare, vilket medför 0.67 skada per spelare. Kontrollgruppen fick 11 
skador fördelat på 13 spelare, detta ger 0.85 skada per spelare i denna grupp (se Tabell 1). 
Mann-Whitney U-test visade ingen signifikant skillnad mellan experiment- och kontrollgrupp 
(p>0.05) på totala antalet skador. Initialt vid studiens början hade experimentgruppen 1.0 
skada per spelare och kontrollgruppen inledde studien med 0.69 skada per spelare. Vid 
beräkning av antalet akuta skador hade experimentgruppen 0.44 skada per spelare och 
kontrollgruppen hade 0.77 skada efter studien (se Figur 3). Detta resultat var signifikant (p< 
0.05). 
 
Tabell 1. Antal skador för experiment- och kontrollgrupp vid studiens start samt slutresultat. 
 
  

Experimentgrupp n=9 
 
Kontrollgrupp n=13 

 
Totalt n=22 

 Före Efter Före Efter   

 
Akuta  

 
Lätta 

 
2 

 
1 

 
2 

 
5 

 
10 

 

 Moderata 1 1  3 5  
 
 

Svåra 
 

  2   2 4  

Över- Lätta 4 1 4 1 10  
belast Moderata 2  3  5  
 Svåra 

 
 1   1  

Totalt 9 6 9 11 35  
 

 
 
Figur 3. Akuta skador per spelare för experimentgrupp och kontrollgrupp. 
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Psykometriska test 
Resultatet från ACSI-28 redovisas per underkategori i Tabell 2. Inom experimentgruppen 
visade resultatet att kategorierna Coping vid motgångar, Topprestationer under stressfyllda 
händelser, Målsättning, och Avsaknad av oro förbättrats något vid jämförande av före- efter 
mätning, medan Koncentration, Självförtroende & tävlingsmotivation och Självförtroende för 
tränare minskat under perioden. Kontrollgruppen visade en viss försämring på kategorin 
Målsättning, i övrigt var förändringarna marginella. 
Resultatet av SAS redovisas i Tabell 3 och har summerats i respektive underkategori. Resultat 
för SAS visar på en viss förbättring av de tre kategoriernas värden under perioden för 
experimentgruppen. Kontrollgruppen visade generellt lägre värden vid studiens början, dessa 
värden förändrades något vid eftermätningen. 
T-test för mätning inom experimentgruppen av ACSI-28 och SAS visade dock inte på positiv 
signifikans för någon av kategorierna.  
Vid databearbetning av experiment- och kontrollgruppernas före- och eftermätningar av 
ACSI-28 och SAS (ANCOVA) framkom inga signifikanta resultat, (se respektive kategori i 
Tabell 2 och 3), F(1,19), p>0.05. 
 
Tabell 2. Resultat av ACSI-28 för experiment- och kontrollgrupp före och efter. F, df och P-
värden är baserade på eftermätningsvärden hos de båda grupperna. 
 

 
 
 
 

 
Experimentgrupp (E), n=9   
Kontrollgrupp (K), n=13 

 

 
 

ANCOVA 

  
 

M 
Före 

 
SD 

M 
Efter 

 
SD 

 
F 

 
df 

 
    P 

 
E 

 
6.55 

 
2.40 

 
7.56 

 
3.40 

 
Coping vid motgångar 
 K 

 
6.92 2.22 6.85 2.00 

 
.49 

 
1.19 

 
.49 

E 9.00 1.66 9.33 2.83 Topprestation under 
stressfyllda händelser 
 

K 8.54 2.44 8.54 1.66 
.91 1.19 .35 

E 4.56 2.13 5.00 1.50 Målsättning 
 K 

 
5.69 3.28 5.00 2.48 

.01 1.19 .95 

E 8.00 1.94 7.53 2.74 Koncentration 
 K 

 
9.00 1.63 9.15 1.40 

2.83 1.19 .11 

E 4.33 2.74 3.44 3.09 Avsaknad av oro 
 K 

 
3.38 2.33 3.46 2.88 

.01 1.19 .94 

E 8.00 1.50 6.67 3.12 Självförtroende och 
Tävlingsmotivation 
 

K 8.23 1.30 8.46 1.66 
2.79 1.19 .11 

E 5.56 1.13 4.89 2.03 Självförtroende för Tränare 
 K 

 
5.23 0.83 5.15 0.90 

.27 1.19 .61 
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Tabell 3. Resultat av SAS för experiment- och kontrollgrupp före och efter. F, df och P-
värden är baserade på eftermätningsvärden hos de båda grupperna. 
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M 
Före 

 
SD 

M 
Efter 

 
SD 

 
F 

 
df 

 
    P 

 
E 

 
16.33 

 
6.40 

 
15.67 

 
6.25 

 
Somatisk oro 
 K 

 
12.54 2.54 12.77 2.91 

 
2.45 

 
1.19 

 
.13 

E 13.67 6.08 12.67 5.98 Kognitiv oro 
 K 

 
11.77 3.56 11.23 4.13 

.61 1.19 .44 

E 8.00 3.32 7.11 2.89 Koncentrationsproblem 
 K 

 
6.08 0.99 6.31 1.11 

2.71 1.19 .12 

 
 
 
Critical Incident Diary 
Experimentgruppens Critical incident diarys resultat redovisas i citatblock.  Syftet var att 
undersöka om det skett några förändringar i upplevelse av händelser under studiens gång.  
 
De gemensamma positiva dagboksanteckningarna gällande ishockey i början av studien löd: 
”fick spela mer”,” bra träning”, ”vinst i förra matchen”, ”gjorde mål”, ”bra fysträning”. 
Under perioden och mot slutet var de positiva anteckningarna: 
”allt funkade”, ”fick spela mer”, ”säkerhet i spelet”, ”lugn trots misstag”, ”bra träning”. 
 
Inom ishockeyn var de negativa kommentarerna till en början ofta av följande slag; 
”Resultatet i förra matchen”, ” för lite speltid”, ”inget spel i powerplay”, och detta var 
gemensamt för flera av spelarna.  
I slutet av studien kunde följande negativa citat läsas: 
”trött i kroppen”, ”ej utförd extra träning”, ”inga mål”, ”lite speltid”, ”dåligt spel”. 
 
Utanför ishockeyn var positiva händelser ofta nämnda enligt följande citat. 
”kul på jobbet”, ”trevlig kväll med laget”, ”ikapp med jobbet” vilka under studien blev mer 
av karaktären: ”somnar lätt”, ”mer utvilad”,” känner mig trygg”, ”redo för nya uppgifter”. 
 
Negativa händelser utanför ishockeyn kunde i början vara:  
”sover lite, alltid trött”, ”stressigt”, ”tidsbrist”,” mycket räkningar”, ”svårt med maten”, 
”trasig bil”. Flera av spelarna har under studiens gång fått allt svårare att hitta tre negativa 
händelser i de båda kategorierna och i slutet av studien var de betydligt färre till antalet och 
det som upplevdes som negativt i slutet av perioden var: ”upp tidigt”, ”bilhaveri”, 
”strömavbrott”, ”lite pengar”. 
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att genom ett korttids interventionsprogram undersöka om 
det fanns potential att minska antalet skador hos manliga ishockeyspelare på elitnivå.  
Resultatet, baserat på kvantitativ och kvalitativ data, visade att totala antalet skador var något 
lägre i experimentgrupp kontra kontrollgrupp. Deskriptiv data visade signifikant resultat efter 
databearbetning med Mann-Whitneys U-test för antalet akuta skador i experimentgruppen, för 
totala antalet skador kunde inte signifikant resultat visas. Experimentgruppen förbättrades 
något i sju av tio kategorier på de psykometriska tester, ACSI-28 och SAS, som användes.  
Den kvalitativa delen av resultatet visade att undersökningsdeltagarna i experimentgruppen 
upplevde det allt svårare att hitta negativa händelser både inom och utom ishockeyn. Positiva 
händelser förändrades från resultatorienterade till mer prestationsbaserade. 
 
Skador 
Experimentgruppen avslutade studien med färre skador per spelare än kontrollgruppen, initialt 
var fördelningen motsatt. Det innebär även att experimentgruppen haft lägre frånvaro då 
svårhetsgraden av skador bedöms i antal dagar spelaren måste avstå träning/match, att detta 
resultat inte var signifikant för det totala antalet skador kan sannolikt bero på för få 
undersökningsdeltagare vilket kan ge Typ II-fel. I Tabell 1 framgår att det var färre antal 
akuta skador i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen, fyra respektive tio, vilket 
också Figur 3 visar i form av antalet skador per spelare i respektive grupp vid före- och 
eftermätning med signifikant resultat. 
Definitionen av överbelastningsskador vid studiens start var gamla skador som fortfarande 
besvärar och skador uppkomna utan trauma. I detta fall hade undersökningsdeltagarna skador 
vid studiens start som de randomiserades efter till experiment- respektive kontrollgrupp men 
det kan ge ett missvisande resultat då dessa skador kan komma och gå under säsongen och 
förvisso ge ytterligare frånvarodagar men per definition vara samma skada. 
 
Klassificeringen av akuta och överbelastningsskador är av intresse inom idrotten då båda 
kategorierna troligtvis kan påverkas av psykologiska interventioner i preventivt syfte (Cupal, 
1998). Föreliggande studie visar att antalet akuta skador kan minskas genom genomförda 
interventioner och tidigare forskning har visat att stress kan ge upphov till skador. 
Upplevelsen av stress kan leda till akuta skador då felaktiga beslut fattas under träning/tävling 
på grund av att uppmärksamheten minskar (Andersen & Williams, 1999). Stress kan också 
leda till överbelastningsskador då kroppens signaler på överbelastning ignoreras och ge 
besvärande symptom som leder till skada. Detta kan vara av vikt att medvetandegöra för 
idrottare. Akuta skador är vanligt förekommande inom ishockey och av allra största intresse 
för alla parter att minimera. Enligt uppgifter från Folksams skadestatistik från 2005 
(www.folksam.se) har svenska ishockeyspelare med elitlicens ca 8 % skador jämfört med 4 % 
för handboll respektive fotbollsspelande elitidrottare.  
 
I tidigare forskning visades att personer med tidigare skador skulle vara mer benägna att 
skada sig igen och visa rädsla för att bli skadade eller återuppleva smärta (Kleinert, 2005). 
Inom elitishockey skulle denna kunskap delvis kunna stödjas då det är många matchomgångar 
och få skadade spelare hinner rehabilitera sig helt innan de går tillbaka till spel efter skada, 
vilket kan medföra en potentiell risk för att skada sig igen. Vad smärtan beträffar så är 
ishockeyspelare på denna nivå medvetna om att ishockey kan göra ont, vilket inte skulle 
påverka en spelare att tveka på grund av skaderisk eller smärta under spelats gång (Halliwell, 
Zaichkowsky & Botterill, 2006). 
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I Kleinerts studie från 2005, byggd på Andersen och Williams stress- och skademodell 
beskrevs hur idrottare kunde hantera smärta och detta i relation till risk för skada, rädsla för 
skada och tidigare erfarenhet av skada. Denna studie visade att de som framför allt använde 
ett dissocierande, avledande, sätt att hantera smärta hade färre skador medan de aktiva med en 
associativ stil var mer spända och skadade sig oftare. I de test, CID och samtal som fördes 
med föreliggande studies experimentgrupp varken mättes förmågan att dissociera eller 
diskuterats detta specifikt. Det framkom inte av studiens undersökningsdeltagare att risken för 
smärta skulle vara en anledning till tvekan att ge sig in i potentiellt smärtframkallande 
situationer som att täcka skott och närkamper eller i övrigt hämma spelet. Däremot framkom 
att vissa motståndare kunde ha rykte om sig att vara besvärliga att möta och detta diskuterades 
utifrån perspektivet att inte ge sig eller låta sig påverkas och provoceras till bråk utifrån 
perspektivet att inte dra på sig onödiga utvisningar snarare än risken för skada eller smärta. 
 
De studier med motsvarande design som föreliggande studie (Johnson et al., 2005a; Maddison 
& Prapavessis, 2005), bygger på andra lagidrotter och kan därför inte jämföras helt då 
ishockey har ett speciellt skadepanorama. Likheter finns genom att det är en kontaktidrott 
bestående av med- och motspelare, att spelet är krävande och ställer höga krav på utövarna 
både avseende fysik som kondition och styrka, men även teknik och koordination. Olikheten 
ligger i att ishockeyspelet kräver både snabb acceleration, vändning och inbromsning på 
skridskor men även kontroll på klubba, puck och med- och motspelares placering. Även om 
spelarna har obligatoriska skydd och reglerna är gjorda för att undvika skador så är ändå 
skridskoskenorna vassa, sargen hård och pucken snabb, vilket kan orsaka skador som är unika 
för just ishockey, där hjärnskakning, kontusioner, muskelsträckningar/bristningar och 
sårskador inte är ovanliga. Dessa skador medför en större eller mindre påverkan på idrottaren 
men även för laget som tappar en spelare för en tid men också en kostnad för samhället. 
Smith, Stuart, Wiese- Bjornstal och Gunnon (1997) visade i en studie grundad på Andersen 
och Williams (1988) modell att ishockeyspelare i övre tonåren löpte större risk för skador ju 
mer speltid de hade. 
Enligt IIHF: s statistik från stora mästerskap (VM, OS) så uppstår 8 % av registrerade skador 
utan kontakt med annan, 10 % av skadorna orsakas av pucken och 27 % av ishockeyklubban 
(www.iihf.com). Detta innebär att 45 % av skadorna orsakas utan närkontakt med annan 
spelare och de återstående 55 % orsakas med inblandning av med andra. Båda grupperna är av 
intresse att påverka preventivt och att belysa hur vanligt det är med skador utan inblandning 
av annan spelare.  
Dessa erfarenheter stöds av tidigare forskning (Andersen & Williams, 1999) som visade att 
smalt synfält ökade risken för skador, vilka kan inträffa oavsett inblandning av motspelare. En 
annan studie visade att kanadensiska ishockeyspelare av båda kön (Schick & Meeuwisse, 
2003), ådrog sig knappt tio skador per 1000 tränings- och tävlingstillfällen under en säsong. 
Detta är en anmärkningsvärd siffra då damishockey inte tillåter tacklingar, trots detta var 
största delen av damspelarnas och av männens skador på grund av kontakt med annan spelare 
eller sargen. I ungdomsishockey kan det skilja åtskilligt i både vikt och längd mellan spelarna 
(Benson & Meeuwisse, 2005), vissa skillnader förekommer även på svensk elitnivå vilket 
också kan medföra risk för skador. Viss skillnad i fysik och fysiska förberedelser kan också 
förekomma hos spelare på denna höga nivå. 
Förutom att utveckla skydd och regler för att minska antalet skador så har även försök gjorts 
för att främja att regler efterföljs (Brunelle, Goulet & Arguin, 2005). I Kanada, har ett Fair 
play program genomförts. Programmet gick ut på att de lag som spelade juste och fick få 
utvisningsminuter fick extra poäng oavsett matchens resultat. Utvärdering visade att antalet 
skador inte minskade men att utvisningstillfällena blev färre i matcher spelade enligt Fair play 
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programmet. Detta ger stöd för att inte bara skydd och regler måste utvecklas utan även 
spelarnas utbildning vad gäller andra faktorer som kan påverka spelet. 
 
Det är många komponenter som ska vara i harmoni för att kunna prestera på hög nivå. För att 
fungera och prestera optimalt finns flera teorier. Hanin (2000) presenterade en teori om 
individuell zon för optimal funktion, IZOF, som även kan appliceras inom ishockeylag (Hanin 
& Syrjä, 1995). Mårtensson (2004) visade hur IZOF påverkade skadade speedwayförare. Att 
”vara i zonen” under träningen eller utförande av sin idrott kan vara av både ondo och godo. 
Naturligtvis kan prestationen vara bra men samtidigt kan tillståndet leda till ett ökat 
risktagande med skador som följd vilket kan vara fallet i ishockey. I samtalen kring CID 
framkom termer som att ”ha flyt” och ”kändes grymt bra” vilket kan tolkas som att några 
spelare upplevde en positiv känsla i samband med prestationen liksom motsvarande negativa 
kommentarer förekom. I studien användes inte detta som mätbar parameter, inte heller 
användes serietabellen som avstämning för att se om interventionsarbetet kunde avläsas i 
tabellplacering. Data insamlades för ändamålet men vissa spelare i experimentgruppen hade 
tidvis lite speltid och då interventionerna inte genomfördes vid samma tillfällen för alla i 
experimentgruppen, föll den möjligheten. 
 
Coping och Ängslan/oro 
Resultatet vid de psykometriska testerna visade en viss förbättring på sju av de tio 
kategoriernas värde på ACSI-28 och SAS för experimentgruppen. Att resultaten inte gav 
signifikanta värden vid databearbetning med ANCOVA för experiment- och kontrollgruppen 
eller vid t-test inom experimentgruppen, kan bero på få deltagare i studien.  
 
Generellt visade resultatet inte höga poäng vid någon kategori. Topprestationer under 
stressfyllda händelser och Koncentration var de kategorier med högst resultat och detta var 
gemensamt för de båda grupperna. Båda dessa kategorier är viktiga inom ishockey. 
Studien genomfördes på ett elitlag där några spelat i Elitserien tidigare och några deltagit i 
juniorlandslagsammanhang och har därmed erfarenhet att prestera under press och stress. 
I ishockeyspelets natur ligger även att prestera både i numerärt över- respektive underläge 
samt vid spel i övertid, där matchens avgörande hänger på topprestation under stress och att 
kunna växla koncentrationsfokus. Dessa kategorier borde därför passa ishockeyspelares 
vardag och ha höga poäng. Laget har under säsongen avslutat ordinarie speltid med oavgjort 
resultat i sju matcher och vunnit en av dessa vid spel i förlängning. Att laget förlorat sex 
matcher efter förlängning kan ha flera orsaker som exempelvis trötthet, coachning men även 
psykologiska faktorer som att prestera under press och därmed utsätta sig för ökad risk för 
skada. Kategorierna Coping vid motgångar och Målsättning är också viktiga för 
ishockeyspelare. Detta relativt unga lag som deltog i undersökningen hade en varierande grad 
av erfarenhet och utbildning i att hantera motgångar och målsättningsarbete. I arbetet med 
CID framkom individuella sätt att hantera motgångar och dessa byggde mer på erfarenhet och 
sunt förnuft än på tidigare utbildning eller kunskap. De positiva händelserna i CID 
förändrades från resultatbaserade värderingar till upplevelsen av goda prestationer mot slutet 
av studien. Laget nådde den uttalade målsättning som bestämts i början på säsongen. Målet 
var satt utifrån spelarnas ålder och erfarenhet. Förmodligen av ledarna utan att involvera 
spelarna i diskussionen om målet var realistiskt även för dem. 
 
Analysen av SAS visade att kontrollgruppen generellt hade lägre grad av ängslan/oro, än 
experimentgruppen både vid föremätningen och vid eftermätningen.  
Totala poängen för respektive kategori är 36, 28 och 20, båda grupperna låg under halva 
poängen för alla tre kategorier vid båda mätningarna (se Tabell 3), vilket visade att det fanns 
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en viss grad av oro i laget och om den påverkades av tabellplacering, tid på säsongen för 
föremätningen eller speltid vore intressant att undersöka, men detta gjordes inte i denna 
studie. Grupperna lottades utifrån ålder och aktuellt skadeläge (jämngamla spelare med 
motsvarande skador) som enda kriterier. Det är noterbart att kontrollgruppen hade färre 
skador procentuellt jämfört med experimentgruppen och lägre, dvs. bättre värden i SAS 
samtliga kategorier initialt.  
Tidigare studier (Blackwell & McCullagh, 1990; Hanson et al., 1992), visar att oro kan vara 
en orsak till skador liksom bristande copingresurser. 
Dunn (1999) visade i sin studie att ishockeyspelare kan känna oro för skador vilket inte 
kunnat visas i CID eller samtal förda i föreliggande studie. Testets frågor är inte formulerade 
utifrån skadeperspektivet utan riktar sig mer mot själva tävlingsmomentets ängslan/oro. 
Hanin (2000) har i sin IZOF-modell även sett till upplevelsen av ängslan/oro som en känsla av 
både positiv och negativ karaktär och då risken för skador kan uppkomma i båda tillstånden. 
Den individuella upplevelsen av oro i ett ishockeylag kan enligt slutsatser från CID handla om 
tilldelad speltid. Alla spelare vill av naturliga skäl bidra till och påverka matchens utfall. Mot 
slutet av säsongen kan även ängslan/oro bero på ovissheten om framtida kontrakt och därmed 
ekonomi. 
 
Då det inte finns liknande studier att jämföra med inom ishockeyn tolkar författaren den låga 
målsättningen som något som kan vara mer vanligt inom lagsporter där gemensamma mål 
sätts och det inte är lika tydligt med individuellt uttalade mål. Spelarna har dock egna mål 
även om det inte är inom ramen för SMART-metoden och det är ofta att få så mycket speltid 
som möjligt. Att inte tillhöra den grupp som spelar mest eller veta före match hur mycket 
speltid det blir kan för flera spelare leda till stress och oro enligt CID, Critical Incident Diary, 
medan mycket speltid och ledarnas förtroende skapar lugn och självförtroende enligt spelarna. 
Lite speltid och få inhopp kan dessutom öka risken för skador genom att spelaren kan sitta 
inaktiv långa stunder och därmed bli fysiologiskt oförberedd för aktivitet (Parkkari et al., 
2001) vilket står i motsats till Smiths et al. (1997) resultat som visade att yngre 
ishockeyspelare löpte större risk för skador ju mer speltid de fick. 
 
Metoddiskussion 
Det föreligger vetenskapligt stöd för att prospektiv design med mätning i början av säsongen 
ger ökad förståelse för att kunna se ett samband mellan skador och psykosociala faktorer 
(Petrie & Falkstein, 1998). Föreliggande studie visade emellertid få signifikanta resultat. 
Detta kan bero på det låga deltagarantalet och därmed den ökade risken för Typ II-fel. Den 
naturliga situationen är att arbeta med idrottspsykologiska interventioner för ett helt lag och 
det kunde ha varit intressant att genomföra studien på ett lag och ha ett annat lag som 
kontrollgrupp. Då skulle risken för spridningen av interventionernas innehåll minska. 
Tränarnas förväntningar på vissa spelares eventuella utveckling skulle finnas kvar men 
nyfikenhet inom laget på vilka spelare som ingår i experimentgruppen skulle minska. 
 
För att kunna genomföra en valid studie med syfte att undersöka förhållandet mellan stress 
och skador är det viktigt att idrottarna är friska och inte har några skador vid första mätningen 
i början av säsongen. Detta synsätt stöds bland annat av Fawkner, McMurray och Summers 
(1999). Föreliggande studie inleddes då seriespelet redan startat och ett antal skador redan 
inträffat, dessutom fanns det undersökningsdeltagare med överbelastningsskador eller som 
inte var helt besvärsfria från gamla skador. Hade det varit möjligt skulle spelare med tidigare 
skador ha exkluderats från studien men i en så liten undersökningsgrupp var inte detta möjlig. 
Det skulle även ha varit intressant att starta studien långt före seriestarten för att ge spelarna 
möjlighet att tillämpa interventionerna under en längre tid innan utvärderingen gjordes. 
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För att bättre kunna förklara skadornas orsak kunde IIHF:s skadeformulär ha använts, med 
information om var på planen, hur och när i matchen skador uppstått. I föreliggande studie var 
syftet att se till antalet skador med eventuell påföljande frånvaro, därför valdes att 
kategorisera skadorna till svårhetsgrad och med definitionen akut eller överbelastning (se 
Bilaga 1) och inte att se till fler faktorer. Med mer information och kunskap om varje skada 
hade bättre slutsatser kunnat dras om varför skadan uppkommit men det syftet fanns inte vid 
studiens start. 
Valet av interventioner gjordes utifrån tidigare studier och utifrån ishockeyspecifika behov. 
Enligt Halliwell et al. (2006) föreslås även inre samtal (eng. self talk) som en 
interventionsteknik för att lära ishockeyspelare för att stärka deras självförtroende och skapa 
ett positivt tillstånd. 
 
I studien användes svenska översättningar av ACSI-28 och SAS vilket skulle underlätta för 
deltagarna. Det uppstod ändå problem vid ifyllandet då ett par spelare kom från andra länder 
och andra hade problem med läsförståelsen. Detta avhjälptes på plats genom att spelarna 
översatte åt varandra och i något fall med högläsning och förklaring av frågorna. Föreliggande 
studie har, valt att lägga fokus på daglig stress till skillnad från stress vid livshändelser. 
Johnson och medarbetare (2005a) använde sig även av LESCA för att kunna ta även denna 
variabel som grund i sin skadepreventiva studie och för att hitta idrottare i riskzonen för 
skada. I föreliggande studie mättes inte livshändelser utan de diskuterades i form av CID, och 
som intervention genom SIT, Stress inoculation training, för att medvetandegöra stressande 
händelser. Då samtal fördes kring dessa dagboksanteckningar framkom att trygghet, bättre 
sömn samt förmåga att prioritera uppgifter förbättrades under studien. 
 
Petrie och Perna (2004) menar att för att förstå idrottarens stressrespons måste även hänsyn 
tas till kognitiva, emotionella, fysiologiska system och beteenden. De föreslår en utvidgad 
modell av Williams och Andersens från 1998 som även inkluderar intensiv träning som en 
orsak till stress och kan påverka idrottaren negativt genom att immunsystemet påverkas, 
musklerna inte hinner återhämta sig, vilket kan leda till ohälsosamma konsekvenser i form av 
exempelvis skada eller sjukdom. För en elitidrottare med krav från klubb och sponsorer kan 
detta inträffa, likväl för personer i samhället i övrigt, med stressproblematik som påverkar 
immunsystemet kan även denna riskgrupp ådra sig stressrelaterade skador liknande 
idrottarens. Ishockey beskrivs som en idrott med en kultur som inte liknar andra (Halliwell, 
Zaichkowsky & Botterill, 2006), det är accepterat att spelet gör ont och målet är att vinna till 
varje pris. Många långvariga skador uppstår på snarare på grund av detta kortsiktiga tänkande 
än av rädsla för smärta. Ishockey är en stor idrott i Sverige och dessutom utsatt för skador 
som alla kontaktidrotter, det är därför meningsfullt att se om det finns potential att minska 
antalet skador. Då det visas att idrottspsykologiska interventioner kan användas i 
skadeförebyggande syfte med goda resultat skulle dessa kunna få en stor plats inom området 
och fylla en viktig funktion inom både tränar- och fysioterapiutbildningar i framtiden 
(Brewer, 1998).  
 
Denna studie visade signifikant resultat på antalet akuta skador för experimentgruppen, trots 
frånvaron av ytterligare signifikanta resultat i denna experimentella studie har den 
förhoppningsvis fyllt en funktion för de spelare som ingått i studien genom en ökad kunskap 
eller medvetenhet om att det finns andra vägar att gå än de traditionella inom 
ishockeykulturen för att förebygga skador. Inom idrottspsykologin finns flera studier med få 
undersökningsdeltagare och dessa visar både signifikanta och icke signifikanta resultat men 
fungerar som bakgrund för vidare forskning. 
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Sammanfattning 
Resultatet som redovisats som utfall av skador under säsongen, deskriptiv data från ACSI-28 
och SAS, samt citatblock från CID visade på signifikant resultat för akuta skador. 
Undersökningsdeltagarna bestod av ett relativt ungt lag med olika grader av utbildning och 
erfarenhet från idrottsrelaterade områden, några hade lyssnat på enstaka föredrag inom det 
idrottspsykologiska området och någon hade en nyfikenhet för ämnet. Det var ingen som 
avböjde deltagande i studien och det framkom att det uppskattades att prata ishockey med 
någon insatt, men för laget oberoende person.  
Inom svensk idrott finns ett ökat intresse för idrottspsykologi och användandet av metoderna 
hos både aktiva och ledare. Det initiala syftet kan vara att öka prestationen och förbättra 
resultatet eller att komplettera och balansera fysiska träningen med mental träning, men 
idrottspsykologiska interventioner kan användas till så mycket mer. I Sverige blir elitidrotten 
alltmer professionell och samtidigt mer lönsam för de aktiva, att som idrottare kunna leva på 
sin idrott och att kunna ägna sig på heltid åt denna är för många en dröm som går i 
uppfyllelse. Det kan dock bli en dröm som snabbt kan få ett abrupt slut i en skada. Det är 
därför bra att intresset för idrottspsykologi ökar och att skadepreventivt arbete inte bara 
behöver handla om medicin och fysiologi utan även kan innefatta psykologiska faktorer. 
Woodman och Hardy (2001) visade i sin kvalitativa studie hur viktigt det är för elitidrottare 
att få ihop träning och tävling med det dagliga livet. Det visade också föreliggande studies 
CID; det kunde handla om att få tiden att räcka till både arbete och ishockey, kombinationen 
av flickvän och helgmatcher, och tillräckligt med näringsriktig mat och träning.  
 
Framtida forskning 
I tidigare interventionsstudier har olika mätinstrument och interventioner använts. Om 
ambitionen är att utgå från Williams och Andersen modell från 1998 finns många återstående 
interventioner att utvärdera för att se om frånvaron kan minskas genom att undersöka och 
fastställa prediktorer för skador inom idrotten. Junge (2000) beskriver ett förslag till 
utveckling av Andersen och Williams (1988) modell, att situationsbaserade reaktioner hos 
idrottaren kan ha större påverkan på risken för skador än som tidigare visats. Junge (2000) 
menar vidare att situationsberoende egenskaper som koncentration och uppmärksamhet kan 
vara intressanta faktorer att påverka, för att minimera skaderisken inom idrotten. Detta ligger 
inom intresset för kontaktidrotter som ishockey, då ökad risk för skador just kan uppkomma 
då uppmärksamheten minskar enligt Andersen och Williams (1999). 
Elitidrott är utsatt för skador och ishockey är inget undantag, det vore därför av intresse att 
fokusera på grenspecifik psykologisk skadeprevention motsvarande de ishockeyspecifika 
interventioner som Halliwell et al. (2006) föreslår. Efter de svenska framgångarna vid de två 
senaste OS-turneringarna i damishockey är det av största intresse att se det skadepreventiva 
arbetet även ur ett genusperspektiv då antalet kvinnliga spelare sannolikt kommer att öka. 
Det multidisciplinära forskningsfältet är ännu så länge relativt outforskat och det vore till 
gagn för idrotten och de enskilda idrottarna om gemensamma ansträngningar kunde göras för 
att undersöka hur vi kan minska antalet skador med hjälp av medicinskt, fysiologiskt och 
psykologiskt samarbete i preventivt syfte.  

 
Författarens tack 
Avslutningsvis vill författaren rikta ett stort tack till Urban Johnson, för tålmodig och 
inspirerande handledning, samt övriga lärare på Sektionen för Hälsa och Samhälle som även 
de bidragit med givande kunskap och erfarenheter. 
Det ishockeylag som ställt sin tid till förfogande ska ha en stor eloge för sitt deltagande och 
för att de gjort denna studie möjlig att genomföra. 
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      Bilaga 1. 
 

Idrottsskador under säsongen 2005/06 
 
 

Anvisningar: Här nedan anges olika skador som idrottsmän kan råka ut för under 
idrottsutövning. Din uppgift är att i slutet av varje månad bedöma skadeläget för varje spelare 
genom att sätta ett kryss i tabellen. Om diagnosen är svår att ställa ber jag dig samråda med 
mig eller någon medicinskt ansvarig. Om ingen skada uppstår under perioden ska du ange det 
i den sista rutan. 
 
Spelarens namn och nummer:……………….………………. 
Namn på dig som fyller i:………………………………….... 
Datum för skada:…………………………………………….. 
Dagens datum:……………………………………………….. 
 
Akuta* skador Lätta skador Moderata skador Svåra skador 
T ex närkamp, fall, slag, 
kollision 

1-7 dagars rehab innan 
återgång till 
träning/tävling 

1 vecka -1 månads rehab 
innan återgång till 
träning/tävling 

1 månads rehab eller 
längre innan återgång till 
träning/tävling 

Skulderregionen,  
t ex axel nyckelben 

   

Överarm tex benbrott    
Armbågen    
Underarmen    
Handled    
Hand, finger    
Rygg inkl nacke    
Lår, t ex lårkaka, 
muskelbristning 

   

Knäled t ex 
ledbandskada, menisk, 
korsband 

   

Underben    
Fotled    
Annan skada, vilken    
 
Ingen akut skada rapporterad:  
 
 
 
 
*I samband med trauma, olycksfall, Spelaren kan inte fortsätta sin aktivitet. 
 
 
Överbelastningsskador på baksidan! 
 



     

 

 

 
* Överbelastningsskador Lätta skador Moderata skador Svåra skador 
T ex överansträngning och eller 
inflammation 

1-7 dagars rehab 
innan återgång till 
träning/tävling 

1 vecka -1 månads 
rehab innan återgång 
till träning/tävling 

1 månads rehab eller 
längre innan återgång till 
träning/tävling 

Skulderregionen,  
t ex inflammation i senfäste och 
slemsäck 

   

Överarm t ex bristning i 
trehövdade muskel, biceps 

   

Armbåge, t ex tennisarmbåge    
Höft-ljumske, t ex bristning i 
lårets fram- och baksida + vaden 

   

Knäled + slemsäcksinflammation    
Underben + inflammation i 
hälsenan 

   

Annan skada, t ex ryggskott, 
ryggsmärta … 

   

 
Ingen rapporterad överbelastningsskada:   
 
 
  
 
* Fotnot. Skada som kommer över tid. Idrottaren kan oftast fungera i sin aktivitet men med smärta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

    Bilaga 2. 
 

     Vecka _________ 
     Namn__________ 

Critical incident diary, CID. 
      
      

 
 
 

Här ska du fylla händelser under veckan 
Tre bra saker som hänt och tre mindre bra, både på och utanför isen. 
Detta är för att vi vet att skador ofta händer när det händer saker runt omkring oss och vi vill 
därför se sambandet med eventuella frånvarodagar och händelser runt dig. 
Stress kan vara både bra och dåligt, men oavsett hur vi upplever den så påverkar den oss 
inombords. 
 
 
 
 
 
Ishockey 
 
Positiva händelser   Negativa händelser 
 
_____________________   ______________________ 
 
_____________________   ______________________ 
 
_____________________   ______________________ 
 
 
 
 
Livet i övrigt 
 
Positiva händelser   Negativa händelser 
 
_____________________   _______________________ 
 
_____________________   _______________________ 
 
_____________________   _______________________ 
 
 
 
 
Tack 
Ulrika 

 


