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Sammanfattning  

 

Syftet med undersökningen var att studera huruvida psykologiska faktorer påverkar 

skaderisken för elitfotbollsspelande damer. Detta inkluderade också att undersöka sambandet 

mellan dagliga stressorer och uppkomsten av idrottsskador. Totalt deltog 42 kvinnliga 

fotbollsspelare i åldrarna 16-25 år. Via en prospektiv design inkluderades en förmätning med 

hjälp av enkäterna LESCA, SSP, Fotball Worry Scale samt Brief COPE. I tretton veckor 

fyllde sedan deltagarna i enkäten Daily Hassle Scale. Med hjälp av sjukgymnast 

inrapporterades skadorna under motiverande tid. Resultatet visade på att skadade spelare är 

mer fysiskt aggressionsbenägna än spelare som inte skadade sig. Vidare visade resultatet att 

icke skadade spelare är mer oroliga för att utsättas för en skada eller fysisk smärta. Dessutom 

upplevde skadade spelare händelser som mer negativa än icke skadade spelare. Implikationer 

för skadereducering för damer samt förslag på framtida forskning ges.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine whether psychological factors affect the injuryrisk 

in female top-level soccer players. That also included to examine if there was any connection 

between daily hassle and origin of injury. In total, 42 female soccer players in the age of 16-

25 participated. A prospective method was used included a pre measurement the participants 

got to complete the questionnaires LESCA, SSP, Fotboll Worry Scale and Brief COPE. 

During thirteen weeks they also completed the questionnaire Daily Hassle Scale. Injury record 

was collected by the physiotherapists during the study. The result showed that injured players 

tend to be more aggressive than those not injured. Further on, it showed that not injured 

players are more worried to get injured or to get hurt in other ways. The result also showed 

that injured players tend to look at events more negatively. Implications for the injury 

reduction for females and suggestions for future research describes.   
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Introduktion 

 

Fotboll är den mest populära idrotten världen över med ett ständigt ökat antal spelare på 

damsidan (FIFA, 2009). Vidare är fotboll fysiskt krävande eftersom idrotten kräver kondition 

och att olika intensiteter används och därmed kräver en variation av färdigheter (Reilly & 

Gilbourne, 2003). Fotbollsklimatet är psykologiskt påfrestande vilket kan leda till stress 

(Anshel, Kim, Kim, Chang & Eom, 2001). Problem att hantera en situation som anses vara 

stressfylld kan leda till negativa konsekvenser som ökad skaderisk (Nicholls & Polman, 

2007), ökad oro och missriktad fokusering (Anshel et al., 2001).  

 

Skadefrekvensen inom fotboll är hög för båda könen och under en säsong skadades 40 

procent av damfotbollsspelare (Söderman 2001). Vidare påvisade Hägglund (2007) att 65-95 

procent av fotbollsspelare (män) på elitnivå rapporterade minst en skada per år. För 

fotbollsspelande damer i division två var frekvensen sju skador/ 1000 timmar i 

träningssammanhang och 24 skador/ 1000 timmar i matchsammanhang. Samma studie fann 

även ett positivt samband mellan nivå och skadefrekvens (Dvorak & Junge, 2000).  

 

Riskfaktorer för att drabbas av en idrottsskada är bland annat personers beteende, livsstil, 

miljömässig exponering samt individens personlighet (Last, 1995). Forskningen har visat att 

det finns psykologiska och fysiologiska skillnader mellan träning och match för 

fotbollsspelare, t.ex. är kortisolhalten mycket högre vid match än vid träning (Haneishi et al., 

2007). Olika studier har vidare kommit fram till att inre och yttre faktorer kan påverka risken 

att drabbas av en idrottsskada. Inre faktorer är bland annat relaterade till psykologiska faktorer 

(t.ex. personlighet och psykosocial stress) och yttre faktorer som är miljömässigt relaterade 

(t.ex. position och väderförhållanden) (Dvorak & Junge, 2000; Johnson, 2008).  

 

Följaktligen är det av intresse att undersöka hur psykologiska faktorer så som personlighet, 

stressorer och användningen av copingstrategier kan relateras till risken att drabbas av en 

idrottsskada för elitfotbollsspelande damer.  

 

Teoretisk referensram 

Psykologiska faktorers inverkan på skaderisken bland idrottare har undersökts relativt 

frekvent (Williams & Andersen, 1998). En översikt av forskningen visar att stressorer, 

hantering vid livshändelser och personlighet påverkar idrottares risk att drabbas av en 

idrottsskada (Johnson, Ekengren, & Andersen, 2005; Williams & Andersen, 1998). Dock har 

ett fåtal studier undersökt området med fotbollsspelande damer (Junge, 2000).  

 

I denna studie kommer Williams och Andersens ”Stress och skademodell” (1998) samt 

Rogers och Landers empiriska modell gällande stress och coping (2005) ligga till grund för 

det teoretiska ramverket.  

 

Enligt Williams och Andersens (1998) ”Stress och skademodell” kan psykologiska 

riskfaktorer delas in i tre faktorer (se Figur 1). Idrottare med personlighetsdrag som kan leda 

till förhöjd stressrespons samt har otillräckliga copingstrategier, kopplat till en situation som 

är stressfull, är mer benägen av att drabbas av en idrottsskada. Stressfyllda idrottssituationer 

leder vidare till en kognitiv värdering och förändring av uppmärksamhet vilket i sin tur kan 

leda till att drabbas av en idrottsskada. Ett samspel mellan individens uppmärksamhet, 

beteende, psykologiska, kognitiva, sociala och tidigare stressvariabler sker under en 

prestation. Dessa faktorer inverkar tillsammans på idrottares psykologiska tillstånd och 

påverka dennes beteende. När idrottare upplever stressfyllda situationer reagerar de med en 
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stressrespons (Williams & Andersen, 1998). Idrottare som kan hantera situationen på ett 

effektivt sätt minskar risken att drabbas av idrottsskador (Morris & Noh, 2007).  

 

 
Figur 1: Stress och skademodellen (Williams & Andersen, 1998). 

 

Stress och skademodellen (Williams & Andersen, 1998) visar på att individer med en viss 

personlighet tenderar att vara mer känsliga för stress, om de har upplevt många stressorer 

tidigare och besitter få copingstrategier. De personliga skillnaderna får vissa individer att 

uppleva situationen som mer stressfylld samt är mer känslig för effekten av stressorerna. När 

de hamnar i en stressfylld situation tenderar de att värdera situationen som stressfylld. Vidare 

visar dessa individer på beteenden så som fysiologisk anspänning och försämrad 

uppmärksamhet. Muskelspänningen och den perceptuella begränsningen som framkommer 

under stressresponsen verkar vara mekanismer som ligger bakom ökad skaderisk. 

 

Rogers och Landers (2005) undersökte hur olika psykologiska faktorer påverkar skaderisken. 

Resultatet visade ett antal specifika psykologiska faktorer ökade skaderisken hos 

fotbollsspelare. Dessutom visade studien att spelare med effektiva copingresurser var 

exponerade för en minskad skadefrekvens. Därmed är det bra att ha effektiva copingstrategier 

för att hantera stressorer.  

 

Rogers & Landers (2005) empiriska stress och coping modell visar att flera psykologiska 

faktorer ökar risken till att drabbas av en idrottsskada. En stressfylld situation har ett positivt 

samband med en höjning av state anxiety och förmågan av att ta in stimuli från omvärlden 

minskar (se Figur 2). Vidare bidrar den minskade förmågan att ta in stimuli från omvärlden 

till ett positivt samband med en idrottsskada. Stressorer som upplevs negativt har ett positivt 

samband med både risken för idrottsskador samt med ett begränsat uppmärksamhetsfält. Detta 

positiva samband tyder på att om den ena faktorn ökar så ökar även den andra faktorn. 

Idrottare som upplever negativa livshändelser och har få coping färdigheter har lättare att 

drabbas av en idrottsskada. Därmed är det viktigt för en idrottare att effektivisera 

copingstrategierna för att minska risken att drabbas av en idrottsskada. 
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Figur 2: Empirisk modell om stress och coping (Rogers & Landers, 2005). 

 

Tidigare forskning 

Skaderisken inom idrotten är relativt hög vilket motiverar många studier angående 

riskfaktorer och dess koppling till en idrottsskada (Söderman, 2001).  

 

    Personlighet 

Individens personlighet påverkar beteendet i de flesta situationer (Fuller, 2005) och påverkar i 

hög utsträckning vilka situationer en idrottare upplever vara stressfyllda (Morris & Noh, 

2007). Som ett resultat av de personlighetsdrag som individen besitter har vissa idrottare 

större benägenhet att drabbas av en idrottsskada än andra (Johnson, 1997). Williams och 

Andersen (1997) fann att idrottare som har en fördröjd stressrespons vid stimuli, fokus på 

irrelevanta saker och begränsad perceptuell känslighet har större risk att drabbas av en 

idrottsskada. Vidare påvisar Kleinert (2007) att individens psykologiska tillstånd kan vara 

relaterat till uppkomsten av en idrottsskada där ett samband finns mellan en idrottsskadas 

uppkomst och uppmärksamhet samt state anxiety.  

 

Positiva samband finns mellan en idrottsskadas uppkomst och trait anxiety (Petrie, 1993), 

tapperhet och försämrad kontroll (Williams & Andersen, 1998). Dessa nämnda faktorer 

påverkar hur individen reagerar på stress. Försämrad kontroll är relaterat till individers 

uppfattning och beskriver om situationen är inom individens kontroll. Det finns två sorter av 

försämrad kontroll, inre och yttre. Idrottare med exempelvis inre försämrad kontroll kände att 

situationen var inom dennes kontroll. Vidare påvisade Pargman och Lunt (1989) att risken att 

drabbas av en idrottsskada hade ett positivt samband med yttre försämrad kontroll.  

 

Den psykologiska karaktären som idrottare har influerar spelarens sätt att spela fotboll på 

samt risken för att drabbas av en idrottsskada (Junge, 2000). Flera olika psykologiska faktorer 

kan ha ett samband med idrottsskador. Personlighetskaraktären aggression kan ha ett samband 

med uppkomsten av en idrottsskada för fotbollsspelare (Fuller, 2005; William & Andersen, 

1998). Vidare kan även trötthet ha ett samband med skaderisken (Morris & Noh, 2007). 

Spelare med färre skador sedan tidigare oroar sig mindre över dess prestation och har lägre 
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tävlings anxiety och kontrollerar ilska bättre än spelare som varit skadade flertalet gånger 

sedan tidigare (Junge, 2000). Situationen som idrottaren upplever påverkar stressresponsen 

och det är sedan hur idrottaren hanterar situationen som har inverkan på skaderisken.  

 

    Stressorer 

Stressfyllda livshändelser kan påverka en individs hälsa (Kelley, 1990) och tidigare studier 

har visat att få copingstrategier, lite socialt stöd samt idrottare med livsstress i större 

utsträckning drabbas av en idrottsskada (Petrie, 1993). Maddison & Prapavessis (2005) fann i 

sin studie att det finns ett positivt samband mellan en hög stressnivå och att drabbas av en 

idrottsskada. Morris och Noh (2007) påvisade även den positiva relationen mellan hög nivå av 

stress och ökad skaderisk. Vidare påvisade Lysens, Ostyn, och Vanden Auweele (1986) att 

idrottare som upplevt få stressorer rapporterade färre skador än de som upplevde många 

stressorer.  

 

Enligt Woodman & Hardy (2001) finns det olika stressorer som kan påverka elitidrottare, 

utifrån i fyra olika kategorier, nämligen; ledarskapsfaktorer, personlighetsfaktorer, lagfaktorer 

och faktorer i omgivningen. De främsta stressorerna vid tävling är oro för att drabbas av 

idrottsskada och att göra ett misstag (Anshel, Porter och Quek, 1998; Nicholls, Holt, Polman 

och Bloomfield, 2006). De förändringar som individen går igenom i livet har ett samband 

med skadefrekvensen. Idrottare som genomgår flera förändringar i livssituationen upplever 

mer stress och kan därmed skada sig mer än idrottare som har få förändringar (Lysens, de 

Weerdt, & Nieuwboer, 1991).  

 

    Copingstrategier 

Copingstrategier kan hjälpa individen att hantera de stressorer som denne utsätts för och 

möjligen hjälpa individen att uppfatta färre situationer som stressfyllda (Williams och 

Andersen, 1998). Copingresurser kan delas in i tre olika komponenter nämligen; social 

coping, stresshanteringsresurser och generell coping. Med sociala copingresurser menas 

resurser från personer i omgivningen, exempelvis socialt stöd när individen skall hantera ett 

misslyckande. Stresshantering inriktar sig på att individen kan hantera en stressfylld händelse 

samt kontrollera anspänningen. Coping är en process som innehåller uppmärksamhet, 

medvetenhet och värdering av situationen (Anshel et al., 2001).  

 

Idrottare som använder sig av effektiva copingstrategier kan minska risken för att drabbas av 

en idrottsskada (Rogers & Landers, 2005) medan idrottare som har otillräckliga 

copingstrategier har större risk att drabbas av en idrottsskada (Morris & Noh, 2007). 

Dessutom visade Johnson (2006) att det finns ett samband mellan få copingstrategier och en 

förhöjd risk att drabbas av en idrottsskada. Idrottare med få copingstrategier kommer i högre 

grad att uppleva stress som sedan kan öka risken att skada sig (Williams & Andersen, 1998). 

Copingstrategier som är inlärda och välutvecklade ökar idrottares förmåga att hantera stress i 

situationer samt påfrestningar vid träning och tävling (Cox, 2007). Maddisson & Prapavessis 

(2005) menade att genom att använda copingstrategier så går det att förebygga idrottsskador. 

Vidare visar även Johnson, Ekengren och Andersen (2005) på samma resultat där 

experimentgruppen som arbetade med att öka användningen av copingstrategier uppvisade 

färre skador än kontrollgruppen.  

 

Damfotboll och psykologiska riskfaktorer för skada 

Personlighet och psykologiska riskfaktorer samt dess samband att drabbas av en idrottsskada 

med damfotbollsspelare som undersökningsdeltagare är underrepresenterat. Det finns 

åtminstone fyra kategorier av stressorer för damer; tränares kommunikation, krav från 
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internationell fotboll, tävlingsstressorer och störmoment för elit fotbollsspelande (Holt & 

Hog, 2002). Risken att drabbas av en idrottsskada för kvinnliga fotbollsspelare verkar öka för 

spelare med en hög upplevd livsstress i jämförelse med de spelare som ansåg sig ha låg nivå 

av livsstress (Steffen, Pensgaard & Bahr, 2009). Holt och Hog (2002) kom vidare fram till att 

damfotbollsspelare använder sig av en kombination av flera copingstrategier för att hantera de 

stressfyllda situationer de befinner sig i. Dessa områden är blockering, prestationsbeteende, 

användning av sociala resurser och positiva föreställningar. Dessutom har det visat sig att 

damfotbollsspelare med få copingstrategier genomgick fler livshändelser (Steffen, Pensgaard 

& Bahr, 2009). 

 

Psykologiska riskfaktorer för att drabbas av en idrottsskada är idrottares personlighetsdrag 

dess copingstrategier och stressorer i omgivningen. Dessa riskfaktorer kan tillsammans 

inverka på idrottares psykologiska tillstånd och påverka skaderisken. Därmed är prevention 

för idrottsskador ett betydelsefullt område. Möjligheten att få reda på vilka psykologiska 

faktorer som kan öka och minska skaderisken för fotbollsspelare skulle göra det enklare att 

förebygga idrottsskador. Eftersom damfotbollsspelare som undersökningsdeltagare är 

underrepresenterade inom området är det betydelsefullt att undersöka dess koppling till 

psykologiska riskfaktorers samband med idrottsskador. Detta är väsentligt för att finna 

adaptiva strategier för att förebygga skaderisken för damfotbollsspelare. Därmed är det 

motiverat att undersöka spelares dagliga stressnivå, användningen av copingstrategier och om 

personlighetsrelaterade variabler leder till ökad skaderisk.  

 

Syfte 

Det primära syftet med studien är att undersöka sambandet mellan dagliga stressorer och 

uppkomsten av idrottsskador bland elitfotbollsspelande damer. Vidare syfte är att undersöka 

om personlighetsrelaterade variabler bidrar till en ökad skaderisk. Ett avslutande syfte är att 

undersöka vilka copingvariabler som kan påverka riskbilden för skada hos fotbollsspelare.  

 

Hypoteser 

(1) Spelare med en hög nivå av dagliga stressorer skadar sig oftare än spelare med låg nivå av 

dagliga stressorer.  

(2) Spelare med ineffektiva copingstrategier skadar sig oftare än spelare med effektiva coping 

strategier. 

(3) Samband finns mellan specifika personlighetsvariabler t.ex. stresskänslighet, äventyrlig 

och aggressivitet och risken att drabbas av en idrottsskada. 

(4) Spelare som skadar sig är mer oroliga i tävlingssammanhang än spelare som inte skadar 

sig.  

(5) Spelare som skadar sig uppfattar händelser i livet mer negativt än spelare som inte skadar 

sig.  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna var 42 kvinnliga elitfotbollsspelare i åldrarna 16-25 år. Deltagarna 

spelade i ett division 1 lag (n=21)samt gick på ett riksidrottsgymnasium där spelarna är på en 

nationell hög idrottslig nivå (n=21). Urvalet gjordes tillsammans med Svenska 

fotbollsförbundet och klubbarna valdes ut genom en selektiv urvalsprocess. Fem spelare 

drabbades av idrottsskador under undersökningen.  
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Instrument 

I studien användes Brief COPE (Carver, 1997), Daily Hassles Scale (De Longis, Folkman & 

Lazarus, 1988), Fotball Worry Scale (Dunn & Syrotuik, 2002), Life Events Survey for 

Collegiate, LESCA (Petrie, 1992) samt Swedish Universities Scale of Personality, SSP 

(Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, von Knorring, & Linder, 2000). Vidare användes ett 

skaderegistreringsunderlag för att rapportera in de skador som inträffat.  

 

    Brief COPE  

Brief COPE (Carver, 1997) användes för att undersöka hur individerna hanterade stress och 

anspänning. Testet bestod av 28 påstående, indelade i 14 kategorier, som alla är potentiella 

copingstrategier. Kategorierna var att sätta upp hinder, aktiv coping, förnekelse, användning 

av bedövning (t.ex. droger och alkohol), användning av emotionellt stöd, användning av 

instrumentellt stöd, frigörelse från beteende, ventilering, positiv återblick, planering, humor, 

acceptans, religion och att klandra sig själv. Individerna ombads att markera i vilken 

utsträckning han/hon använder sig av de olika strategierna. Frågorna mäts på en fyragradig 

likertskala, som sträcker sig mellan påståendena ”jag har inte använd detta alls” till ”jag har 

använt detta mycket”. Alphavärdet för Brief COPE är Cronbach á=0.50 till 0.90 (Carver, 

1997).  

 

    Daily Hassles Scale  

Daily Hassles Scale (De Longis, Folkman & Lazarus, 1988) ingick i studien för att mäta 

individernas exponering av ”dagliga stressorer”. Testet bestod av 53 påståenden som alla 

behandlade situationer som är potentiella ”dagliga stressorer” för individena. Deltagarna 

ombads att reflektera över dagen/veckan som gått och markera de situationer som inträffat 

som har varit ett problem eller en positiv händelse. Frågorna mäts på en fyragradig, graderad 

från 0 – 3, likertskala och sträcker sig mellan påståendena ”har ej påverkat” till ”stor 

påverkan”. Alphavärdet för Daily Hassle Scale är Cronbach á=0.82 (De Longis, Folkman & 

Lazarus, 1988).   

 

    Fotball Worry Scale  

Fotball Worry Scale (Dunn & Syrotuik, 2002) besvarades av undersökningdeltagarna för att 

mäta individernas oro i tävlingssammanhang. Testet bestod av 16 påstående som är indelade i 

fyra kategorier. Dessa är ”rädsla för negativ social utvärdering”, ”rädsla för att misslyckas”, 

”rädsla för skada eller fysisk fara” samt ”rädsla för det okända”. Frågorna mäts på en 

femgradig skala, graderad från 1-5, likertskala som sträcker sig mellan påståendena ” inte alls 

likt mig” till ”väldigt likt mig”. Alphavärdet för Football Worry Scale är Cronbach á= 0.76 till 

0.90 (Dunn & Syrotuik, 2003).  

 

    Life Events Survey for Collegiate Athletes (LESCA)  

Life Events Survey for Collegiate Athletes (Petrie, 1992) fylldes i för att mäta hur individerna 

uppfattade olika händelser i livssituationen. Testet bestod av 69 påståenden som alla 

behandlar situationer som är potentiella stresskällor för studenter och/eller idrottare. 

Individerna ombads att uppskatta påverkan av varje påhittad händelse. Frågorna mäts på en 

åttagradig skala, graderad från -4 till +4, likertskala sträcker sig mellan påståendena ”extremt 

negativt” (-4) till ”extremt positivt” (+4). Tre värden kundes sedan att utläsas av svaren. 

Negativ LES, Positiv LES och den totala LES (vilket är summan av de två första LES). 

LESCA har en test – retest reliabilitet graderad mellan 0.76 till 0.84 (Petrie, 1992).  

 

    Swedish universities Scales of Personality (SSP) 



 

7 

 

Swedish Universities Scale of Personlaity (Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, von 

Knorring, & Linder, 2000) utgjorde en del av förmätningen för att en mäta ett antal specifika 

personlighetsfaktorer hos individerna. Testet bestod av 91 frågor som är indelade i 13 

kategorier. Dessa grupper var somatisk ångestbenägenhet, psykisk ångestbenägenhet, 

stresskänslighet, undergivenhet, impulsivitet, äventyrslystnad, interpersonell distans, social 

konformitet, bitterhet, irritationsbenägenhet, misstroende, verbal aggressionsbenägenhet, 

fysisk aggressionsbenägenhet. Frågorna mäts på en fyragradig likertskala, som sträcker sig 

mellan påståendena ” Stämmer inte alls” till ”Stämmer precis”. Alphavärdet för SSP är 

Cronbach á= 0.59 till 0.84 (Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, von Knorring, & Linder, 

2000). 

 

Skaderegistreringsunderlag 

Skadeenkäten fylldes i när en fotbollsspelare drabbades av en idrottsskada. Spelarens namn, 

vilken typ av skada och hur länge spelarens förväntas vara borta registrerades av 

sjukgymnasten i respektive grupp.  

 

En idrottsskada definieras som alla skador som uppkommer vid idrottsdeltagande (Lysens, de 

Weerdt & Nieuwboer, 1991; Johnson, 1997). Skadeperioden delades in i tre undergrupper; 

lätta skador som omfattar i en till sju dagars rehab/vila, moderata skador som krävs en vecka 

till en månads rehab/vila och svåra skador där spelaren behöver en månad rehab eller mer 

innan återgång till träning och match kan ske (Lysens, de Weerdt, & Nieuwboer, 1991; 

Johnson, 1997). Under undersökningsperioden förekom en lätt skada, två moderata skador 

och två svåra skador.  

 

Procedur 

Kontakt togs med tränaren i respektive grupp via telefon samt ett skriftligt informationsbrev 

skickades ut. Vid första mötet presenterades tillvägagångssättet för tränarna. Under mötet 

avtalades tid för ifyllande av enkäterna som ingick i förmätningen (LESCA, SSP, Fotball 

Worry Scale samt Brief COPE). Dessa enkäter fylldes i vid ett tillfälle. Efter mötet ombads 

spelarna att fylla i ”Daily Hassle Scale” en gång i veckan under tre månaders tid (februari till 

maj). Ifyllandet av enkäten gjordes i samband med träning. Under de 13 veckorna 

rapporterade sjukgymnasterna in alla skador som hade inträffat för respektive grupp. 

Kontinuerlig kontakt med tränarna skedde under studien. En likartad design har tidigare 

prövats på lägre nivå och gett meningsfull data (Ivarsson & Johnson, 2010).  

 

Etik 

Studiens design är godkänd av Lunds Universitets regionala etiknämnd. 

Undersökningsdeltagarna informerades om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att 

samtliga deltagare blir anonyma. Vidare informerades spelarna om att deltagandet var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta medverkan utan orsak.  

 

Bortfall 

Antalet undersökningsdeltagare var 42 kvinnliga elitfotbollsspelare vid förmätningen. Under 

insamlingstiden föll 11 spelare bort vilket genererar ett externt bortfall på 35 %.  

 

Design och analysmetod 

Datamaterialet analyserades genom beskrivande och analyserande statistik. Resultatet 

sammanställdes och analyserades med Statistical Package of Social Science (SPSS 16.0). Ett 

icke parametiskt test, Mann – Whitney U- test användes för alla fem hypoteser för att jämföra 
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icke skadade och skadade deltagare, på grund av att datan ej var normalfördelad. 

Signifikansnivån bestämdes till p < 0,05. 

 

Resultat 

Hypotes 1 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan icke skadade och skadade spelare i 

relationen till dess dagliga stressnivå U (N1 = 26, N2 = 5) = 63.0, p<0, 914 i enkäten Daily 

Hassle Scale. Eftersom inga signifikanta resultat fanns mellan skadade och icke skadade 

spelare när det gäller dagliga stressorer så förkastas hypotesen. 

 

Hypotes 2 

Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan icke skadade och skadade spelare i 

användningen av copingstrategier baserad på Brief COPE. U (N1=25, N2=5) = 59, p< 0,841 

för en grupp. U (N1=26, N2=5) = 34-63.5, p<0,198-0,932 sammantaget för 13 grupper. 

Hypotesen förkastas eftersom inga signifikanta skillnader fanns mellan skadade och icke 

skadade spelare i användningen av copingstrategier. 

 

Hypotes 3 

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan icke skadade och skadade spelare avseende 

fysiska aggressionsbenägenhet vid användning av enkäten SSP. Det vill säga de spelare som 

skadade sig var mer fysiskt aggressionsbenägna än de spelare som inte skadade sig U (N1=26, 

N2=5) = 28.5, p>0,049. Följaktligen bekräftades hypotesen eftersom fysisk 

aggressionsbenägenhet visade ett signifikant resultat dock var övriga variablar ej signifikanta.  

 

Hypotes 4 

Resultatet från enkäten Football Worry Scale visade en signifikant skillnad mellan icke 

skadade och skadade spelare vid orolighet inför tävlingssammanhang. Spelare som förblev 

skadefria var mer rädda för att skada sig eller råka ut för fysisk smärta än de spelare som blev 

skadade U (N1=26, N2=5) = 20.5, p>0,014. Eftersom ett signifikant resultat visades i orolighet 

vid tävlingssammanhang mellan skadade och icke skadade så bekräftas hypotesen dock 

visades inga signifikanta skillnader i de andra kategorierna.  

 

Hypotes 5 

Resultatet visade signifikanta skillnader mellan icke skadade och skadade spelare när det 

gäller uppfattningen av negativa händelser vid mätningen med LESCA. Skadade spelare 

upplevde händelser som mer negativa än icke skadade spelare U (N1=26, N2=5) 23.5, p 

>0,026. Uppfattningen om negativa händelser mellan skadade och icke skadade spelare skilde 

sig åt därmed bekräftas hypotesen.  

 

Diskussion 

 

Det primära syftet med studien var att undersöka sambandet mellan dagliga stressorer och 

uppkomsten av idrottsskador bland elitfotbollsspelande damer. Vidare syfte var att undersöka 

om personlighetsrelaterade variabler bidrar till en ökad skaderisk. Ett avslutande syfte var att 

undersöka vilka copingvariabler som kan påverka riskbilden för skada hos fotbollsspelare. 

Signifikanta skillnader visades i personlighetskaraktären där skadade spelare var mer fysiskt 

aggressionsbenägna än icke skadade spelare. Dessutom visades en signifikant skillnad 

avseende oro inför tävlingssammanhang där icke skadade spelare var mer oroliga att drabbas 

av en idrottsskada eller utsättas för fysisk smärta än vad skadade spelare var. Avslutningsvis 
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uppkom en signifikant skillnad gällande upplevelsen av negativa händelser det vill säga 

skadade spelare upplevde mer händelser som negativa än vad icke skadade spelare gjorde.  

 

Hypotes 1 

Enligt Haneishi et al (2007) är kortisolhalten mycket högre vid match än vid träning vilket 

antyder högre arousal aktivering och därmed också högre risk för skada (Williams & 

Andersen, 1998). Morris och Noh (2007) påvisar att idrottare som kan hantera en stressande 

situation minskar risken att drabbas av en idrottsskada. En möjlig förklaring till de få 

skadorna kan vara att damfotbollspelare är bra på att kontrollera sin arousal aktivering genom 

att använda ändamålsenliga copingstrategier t.ex. planering, socialt stöd och humor, därmed 

påverkar den dagliga stressen dem i lägre grad. Eftersom undersökningen är gjord primärt 

under försäsongen är mestadels resultatet baserat på träningssammanhang. Författaren menar 

att en högre nivå av stressorer troligen skulle uppstå om undersökningen gjordes under 

seriespelet. Möjligtvis kan en förklaring vara att stressorer inte påverkar spelarna lika mycket 

under träning, då fotbollsklimatet troligtvis är mer tryggt. Fotbollsklimatet anses generellt 

vara psykologiskt påfrestande (Anshel, et al., 2001) dock kan det spekuleras i att det är mer 

påfrestande under seriespelet och därmed kan stressnivån för damfotbollsspelare vara högre 

under seriespelet. Liksom Maddison och Prapavessis (2005) tror författaren att det finns ett 

positivt samband mellan en hög stressnivå och att drabbas av en idrottsskada. Dock kan de 

fotbollsspelare som blev skadade haft en hög stressnivå den veckan de blev skadade i 

jämförelse med de andra veckorna även fast inga signifikanta skillnader fanns mellan 

grupperna. 

 

Williams och Andersens (1998) Stress och skademodell visade på att det kan vara den 

perceptuella begränsningen som framträder vid stressresponsen vilket leder till ökad 

skaderisk. Dock finns ingen signifikant skillnad i dagliga stressorer mellan grupperna. En 

förklaring till att skillnaderna mellan icke skadade och skadade spelare inte var signifikanta 

kan därför vara att kvinnor har hög press på sig även utanför idrotten, där de flesta får ha ett 

arbete eller går i skolan vid sidan av sin karriär samt inte har lika lång karriär som herrar. 

Författaren spekuleras det i att kvinnor har hög press på sig och kan uppleva många dagliga 

stressorer även fast de inte blir skadade. Risken att drabbas av en idrottsskada anser Steffen, 

Pensgaard och Bahr (2009) ökar för spelare som upplever hög livsstress. Författaren anser att 

det möjligtvis kan vara en förklaring till varför idrottsskador uppstår bland elit 

fotbollsspelande damer men eftersom inga signifikanta skillnader fanns så anses det att damer 

hanterar de förändringar som framkommer i livet på ett effektivt sätt.  

 

Hypotes 2 

Williams och Andersen (1998) påvisar att det är hur idrottaren hanterar situationen som kan 

påverka om spelaren utsätts för en idrottsskada eller inte i detta sammanhang. Författaren är 

enig med William och Andersen (1998) och tror att hanteringen av situationen är i högsta grad 

viktigt för utfallet att drabbas av en idrottsskada. Eftersom inga signifikanta skillnader fanns 

när det gäller copingstrategier för skadade och icke skadade spelare och att skadefrekvensen 

var låg menar författaren att kvinnliga idrottare möjligtvis hanterar situationen på ett effektivt 

sätt och använder sig därmed av effektiva copingstrategier. Copingstrategierna hjälper även 

idrottare att uppfatta färre situationer som stressfulla (Williams & Andersen, 1998). Eftersom 

inga signifikanta skillnader fanns avseende dagliga stressorer för elitfotbollsspelande damer 

kan de spekuleras i att de använder effektiva copingstrategier samt har lärt sig att uppfatta 

färre situationer som stressfulla, vilket leder till att skaderisken minskar. Coping innefattar 

även att värdera situationen som idrottaren befinner sig i (Anshel et al., 2001). Genom att 

fotbollsspelarna är medvetna om skaderisken som kan inträffa, så har de möjligtvis optimal 
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fokus på situationen. Därmed undviker de att gå hårt in i situationer som de uppfattar som 

riskfyllda, därför har få skador uppstått.  

 

Liksom Holt och Hog (2002) spekuleras det i att damfotbollspelare använder sig av en 

kombination av flera copingstrategier för att hantera stressfyllda situationer. Johnson (2008) 

menar att individer använder sig av olika copingstrategier och strategierna kompletterar 

varandra på ett adaptivt sätt. En möjlig förklaring till att inga signifikanta skillnader mellan 

skadade och icke skadade idrottare fanns när de gäller copingstrategier kan bero att båda 

grupperna använder sig av en kombination av flera kompletterande copingstrategier. Därmed 

har de flera strategier att välja på när de skall hantera den stressfyllda situationen som 

genererar i minskad skaderisk. Dock går detta förhållande inte att påvisa i föreliggande studie. 

Johnson, Ekengren och Andersen (2005) pekar på att med effektiv stress management träning 

går det att förebygga idrottsskador. Det spekuleras därmed i att det verkar betydelsefullt att ha 

i beaktning att fortsätta använda sig av copingstrategier för att hantera stressen så det vidare 

inte leder till en idrottsskada.  

 

Hypotes 3 

Williams och Andersen (1998) Stress och skademodell menar att personlighetskarakteristiska 

påverkar individens beteende. Vidare influerar den psykologiska karaktären idrottarens sätt att 

spela fotboll på och därmed risken att drabbas av en idrottsskada (Dvorak & Junge, 2000). 

Detta är även i linje med vad författaren spekulerar i angående individens psykologiska 

karaktär påverkar fotbollsspelares sätt att spela fotboll. Resultatet i denna studie påvisar att 

personlighetskaraktären aggression kan öka skaderisken. Resultatet visar på att spelare som 

skadar sig är mer fysiskt aggressiva än spelare som inte skadar sig. Eftersom 

personlighetskaraktären avspeglar idrottarens sätt att spela fotboll är en möjlig förklaring att 

de spelare som skadar sig går in med en mer aggressiv framtoning. De spelar därmed fullt ut 

och är inte rädda för att gå in i närkamper och spela ett fysiskt spel. Därmed har de lättare att 

drabbas av en idrottsskada än spelare som är mer avvaktande och spelar på ett mer försiktigt 

sätt. 

 

Junge (2000) menar att spelare med färre skador kan kontrollera ilska bättre än spelare som 

tidigare skadat sig. En möjlig förklaring till att de fanns en signifikant skillnad mellan icke 

skadade och skadade spelare i aggressionsbeteendet kan antas ha påverkats av tidigare 

skadeincidenter. Författaren spekulerar i att spelare som tidigare varit skadade vill visa andra 

att de kan prestera bra men även bevisa för sig själva att de har hittat tillbaka till den form de 

tidigare befann sig i och därför satsar de allt och är inte rädda för att gå in i närkamper. 

Liksom Johnson (2008) anser författaren att både inre och yttre faktorer påverkar skaderisken 

för fotbollsspelare. Därmed kan de spelare som under studien skadat sig även tidigare varit 

skadade och därmed besitter ett aggressivare beteende och har lättare att skada sig igen. Den 

inre faktor som kan ha påverkat skaderisken är den fysiska aggressiviteten där externa 

variabler, såsom tidigare skador, kan ha genererat i ett mer aggressivt beteende vilket kan ha 

påverkat skaderisken. Yttre riskfaktorer såsom regntunga planer och olyckshändelser kan 

naturligtvis likaså påverka skaderisken.  

 

Hypotes 4 

I tävlingssammanhang är oro att drabbas av en idrottsskada en uttalad stressor för 

damfotbollsspelare (Nicholls et al., 2006). Resultatet i denna studie visade på att oro att 

drabbas av en idrottsskada är en psykologisk faktor som kan påverka spelare att inte drabbas 

av en idrottsskada, där icke skadade spelare oroade sig mer för att bli skadade än de spelare 

som skadade sig. En tänkbar förklaring till detta kan vara att spelare som icke skadade sig är 



 

11 

 

mer försiktiga när de spelar fotboll. Möjligtvis känner de oro över att bli skadade och går inte 

in fullt i närkamper som inte är avgörande medan de spelare som skadar sig kanske spelar mer 

fysiskt och tänker inte på konsekvenserna. Det spekuleras även i att icke skadade spelare är 

mer medvetna om stressorerna och kan därmed hantera oron i fotbollsspecifika situationer på 

ett bättre sätt och därmed undviker de att drabbas av en idrottsskada. I linje med Holt och Hog 

(2002) anser författaren att tränares kommunikation och tävlingsstressorer är att ta i 

beaktning. Kvinnliga fotbollsspelare har många stressorer i sin omgivning som de inte kan 

påverka och pressen kan bli stor på dem. Därmed är det betydelsefullt att tränaren har en 

öppen kommunikation med spelarna, där de känner trygghet och gemenskap. Eftersom 

tävlingsstressorer är ett stressmoment är det viktigt att ledare öppnar upp för kommunikation 

och förbereder spelarna på vad som komma skall. Vidare är det även adaptivt att ventilera 

oron över att drabbas av en idrottsskada och om stressen är hög hos spelare, låta dem avstå 

från träning eller match för att utesluta risken att drabbas av en idrottsskada.  

 

Hypotes 5 

Liksom Roger och Landers (2005) empiriska modell kring stress och coping visar resultatet i 

undersökningen att stressorer som upplevs negativt har ett positivt samband med risken att 

drabbas av en idrottsskada. Negativa livshändelser är en stark prediktor för att drabbas av en 

idrottsskada vilket avspeglas i denna studie. Vid upplevelsen av negativa händelser påverkas 

även uppmärksamhet (Rogers & Lander, 2005). Begränsningen i uppmärksamhet som 

framkommer kan tillsammans med upplevelsen av negativa stressorer vara mekanismen 

bakom att fotbollsspelarna som deltog i studien skadade sig. Den negativa uppfattningen av 

livshändelser kan påverka idrottare med hög stressnivå vilket kan leda till att de har svårt att 

fokusera på betydelsefulla moment under träning och matcher. Vidare har idrottare med 

begränsat socialt stöd och med hög livsstress större risk att drabbas av en idrottsskada (Petrie, 

1993). Därmed är det återigen viktigt att kvinnliga fotbollsspelare känner att de har människor 

i sin omgivning som bryr sig om dem. Tränare bör ta i beaktning att det sociala stödet är 

viktigt för att minska skaderisken samt för att uppfatta händelser som mer positiva. Genom 

positiv återkoppling lär sig spelarna att uppfatta händelser som mer positiva istället för att se 

negativt på händelser som inträffade. Spelare med hög livsstress skadar sig även mer, därför 

spekulerar författaren i att det är betydelsefullt att förstå hur spelarna mår och arbeta med 

effektiv stress managemnet träning så som effektiva copingstrategier för att minska livsstress 

och negativa upplevelser i livssituationen. Det spekuleras även i att press från familjen att 

både prestera bra inom idrotten och skolan även kan påverka spelares inställning inför 

livshändelser. Följaktligen är det av betydelse att ta individens uppfattning av livshändelser i 

beaktning för att minska skaderisken för elitfotbollsspelande damer.  

 

Metoddiskussion 

Skadefrekvensen inom fotboll är hög, i tidigare studier har skadefrekvensen rapporterats till 

fyrtio procent för damfotbollsspelare (Söderman, 2001). Flera studier är skadefrekvensen 

ännu högre (Hägglund, 2007). I föreliggande undersökning uppgick endast skadefrekvensen 

till 12 procent, vilket i jämförelse med Södermans (2001) undersökning är lågt. Eftersom 

skadefrekvensen var så låg, var inte datan normalfödelad vilket gjorde att ett icke parametiskt 

test (Mann – Whitney U- test) användes för att analysera datan. Detta är en begränsing 

eftersom inte sambandet mellan flera olika variabler har kunnat testas. Med högre 

skadefrekvens hade fler signifikanta resultat troligtvis framkommit. Vidare kräver prospektiva 

studier många deltagare (Petrie & Falkstein, 1998). Med fler deltagare hade möjligtvis 

skadefrekvensen varit högre och datan hade varit normalfördelad. Daily hassle scale (De 

Longis, Folkman & Lazarus, 1988) som spelarna fyllde i under tretton veckor tar upp 

vardagens sysslor och livshändelser som påverkar individen positivt och negativt. Eftersom 
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deltagarna i studien är unga, är de många som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och 

går i skolan. Därmed kan bilden om upplevda stressorer i livssituationen bli något lägre. Med 

ett test som tar upp stressorer kopplat till dess vardag, där stressorer skulle röra läxor, tentor, 

press från lärare samt föräldrar och så vidare tror författaren i denna studie att värdet på 

stressorerna skulle vara högre och därmed möjligtvis visa en bättre bild av stressorerna.  

 

Undersökningen skedde under spelarnas försäsong. Tidigare studier har visat att det inträffar 

färre skador under träning än under match (Dvorak & Junge, 2000). Om undersökningen hade 

varit under seriespelet, hade möjligtvis fler skador inträffat och resultatet hade troligtvis blivit 

annorlunda. Vidare är avhoppet från undersökningen ganska högt, dock tror inte författaren 

att avhoppet kan ha påverkat resultatet avsevärt. Avhoppet speglas av att spelare har bytt 

klubb samt inte fullföjt ifyllandet av Daily Hassle Scale.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet en signifikant skillnad i fysisk aggression när det gäller 

elitfotbollsspelande damer. Vidare är icke skadade spelare mer oroliga att drabbas av en skada 

än skadade spelare. Dessutom upplever skadade spelare händelser som mer negativa än icke 

skadade spelare. Resultaten stödjer delar av Williams & Andersens (1998) stress och 

skademodellen samt Rogers och Landers (2005) empiriska stress och copingmodell som dock 

inte specifikt fokuserar på damfotbollsspelare.  

 

Implikationer 

Enligt resultatet i denna studie så finns definierade psykologiska faktorer som påverkar 

skaderisken för kvinnliga elitfotbollsspelare. Ett betydelsefullt resultat som framkom var att 

skadade spelare upplever händelser som mer negativa än icke skadade spelare. Negativ 

livsstress är viktigt för både spelare och tränare att ta fasta på för att kunna minska 

skaderisken. Eftersom uppmärksamhetsförmågan blir sämre, håller inte individen samma 

fokus, vilket kan generera ökad skaderisk. Med detta i beaktning är det av betydelse att avstå 

från träning och match när stressnivån är för hög. Vidare antyder resultatet att icke skadade 

spelare är mer oroliga för att drabbas av en skada än idrottare som skadar sig och detta kan 

resultera i att spelare som skadar sig är mindre försiktiga än spelare som inte skadar sig. 

Därmed kan det vara betydelsefullt att informera fotbollsspelare om vilka psykologiska 

riskfaktorer som finns för att tydliggöra en medvetenhet om situationen för att minska 

skaderisken för elitfotbollsspelande damer. Detta gäller även aggressiviteten, där det är viktigt 

att försöka få damer att hantera sitt fysiska beteende under träningar och matcher för att 

minska riskbilden. Adaptiva copingstrategier som kompletterar varandra är viktigt att fortsätta 

använda sig av för att hantera stressfyllda situationer samt förhindra att idrottsskador uppstår 

t.ex. socialt stöd, planering och positiv återblick Avslutningsvis är det även av betydelse att ge 

damfotbollsspelare återkoppling på sin prestation samt som tränare att finnas där som ett 

socialt stöd även utanför idrotten. Genom positiv återkoppling och en öppen kommunikation 

spekulerar författaren i att både oro av att drabbas av en idrottsskada och upplevelsen av 

negativa händelser minskar för elit fotbollsspelande damer.  

 

Framtida studier 

Tidigare har bara ett fåtal undersökningar berört sambandet mellan personlighet och skaderisk 

för kvinnor som spelar fotboll (Steffen, Pensgaard & Bahr, 2009). Fler studier behövs för att 

undersöka sambandet mellan kvinnor och psykologiska faktorer kopplat till att drabbas av en 

idrottsskada och säkerhetskälla denna studiens resultat . Det hade varit av intresse och studera 

Williams och Andersens stress och skademodell (1998) även går att applicera på kvinnor. Om 

inte att modifiera modellen genom utforma vilka typer av personlighet och stressorer som 
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ökar skaderisken samt belysa vilka copingstrategier som fungerar effektivt. Vidare även 

koppla modellen till andra idrotter som i detta fall fotboll.  

 

Vidare har de visat sig att ju högre nivå idrottare spelar på desto mer skador förekommer per 

säsong (Dvorak & Junge, 2000). Det hade varit av intresse att göra en studie och jämföra 

fotbollsspelare på dam- och flicknivå och se vilka stressorer som skiljer dessa åt. Vidare även 

studera hur stressorer förändras ju högre nivå fotbollsspelandet sker på. Dessutom undersöka 

psykologiska stressorers samband med spelare som startar matchen och spelar som sitter på 

bänken och då likt Hulander och Karlander (2009) undersöka psykologiska faktorer angående 

motivation, målsättning och upplevd kompetens som skiljer sig åt på träning och tävling för 

kvinnor.  

 

Det hade varit av intresse att studera området med en kvalitativ metod. Det kan ge förståelse 

för en unik och individuell uppfattning för stressorerna som uppkommer och påverkar 

idrottare inom olika sporter och nivåer (Johnson, 2007). Dessutom hade det varit av intresse 

att intervjua flick- och damspelare på olika nivåer och se deras olika uppfattningar. Vidare 

hade det även varit av intresse att jämföra olika bollsporter för att förstå hur olika stressorer 

påverkar skaderisken. Genom att vidare använda sig av dagboksmetoden critical incidents 

(Johnson, 2007) i veckorapporteringar får forskaren en ökad förståelse för idrottarens 

tankeprocess  
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