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Abstrakt 

Introduktion: Idag klassificeras akuta skador generellt som allvarligare än 

överbelastningsskador då akuta skador ofta leder till längre tid borta från idrotten. Denna form 

av kategorisering av allvarlighetsgrad inom forskning har dock påvisats vara problematisk då 

det ofta exkluderar överbelastningsskador. Detta trots att dem med överbelastningsskador ofta 

lider av långa perioder med smärta, nedsatt funktion och försämrad prestation. Viktigt oavsett 

vilken skada en person har drabbats av är följsamhet till rehabilitering. Följsamhet till 

rehabilitering har visats vara beroende av ett flertal olika faktorer bland annat upplevelsen av 

skadan och smärta.  

Syfte: Undersöka ifall det finns signifikanta skillnader mellan följsamhet till 

rehabiliteringsträning, upplevelse av skadan och högst upplevd nivå av smärta beroende på 

om en idrottsskada uppstått akut eller av överbelastning.  

Deltagare: 51 personer besvarade enkäten varav 39 stycken (14 kvinnor och 25 män) 

inkluderades i studien. De inkluderade var mellan 16 och 35 år gamla, led av en idrottsskada 

samt hade ett rehabiliteringsprogram för att behandla skadan. Baserat på deltagarnas diagnos 

samt beskrivning av skadan grupperades dem antingen in i kategorin akuta skador eller 

överbelastningsskador.  

Metod: Ett frågeformulär baserat på två validerade enkäter, Rehabilitation Adherence 

Questionnaire och Cognitive Appraisal Health Scale samt skattning av högst upplevd smärta 

distribuerades till föreningar och på sociala medier. För att undersöka ifall det fanns 

signifikanta gruppskillnader mellan dem med akuta skador och överbelastningsskador 

genomfördes t-test och MANOVA.  

Resultat: Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna på någon av de undersökta 

variablerna. Kategorin hot närmade sig signifikansnivå (p=0,071) där dem med akuta skador 

värderade sin skada som mer hotfull än dem med överbelastningsskador.  

Konklusion: Endast beroende på om en skada uppstått akut eller på grund av överbelastning 

verkar inte vara avgörande för en persons följsamhet till rehabilitering, upplevelse av skada 

eller högst skattad nivå av smärta. 

 

Nyckelord: Överbelastningsskada, Akut skada, Följsamhet till rehabilitering, Upplevelse av 

skada, Idrottsskada 
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Abstract 

Introduction: Acute injuries are generally classified as more severe than overuse injuries due 

to the fact that they often lead to longer time away from sport. This type of classification of 

severity in research is not deemed appropriate since it often excludes people suffering from 

overuse injuries. People with overuse injuries usually stay in their sport but participates with 

pain, reduced function and performance.  

Purpose: The purpose of this study was to examine significant differences between adherence 

to rehabilitation, cognitive appraisal and perceived pain depending on if a sport injury has 

occurred acute or due to overuse.   

Participants: 51 participants answered the questionnaire and 39 (14 women and 25 men) of 

these were included in the study. The participants were between 16 and 35 years old, suffered 

from a sport injury and had a rehabilitation program to treat their injury. Based on the 

diagnosis and description of the injury the participants were separated into two groups, either 

acute injury or overuse injury.  

Method: A questionnaire including two validated questionnaires, the Rehabilitation 

Adherence Questionnaire and Cognitive Appraisal Health Scale and an estimation of highest 

experienced pain were distributed among different sport teams and social media. To 

investigate if there were any significant differences between the two groups on the examined 

variables several t-tests and one ANOVA was completed.  

Results: No significant differences were found between the two groups on any of the 

examined variables. The category threat on the Cognitive Appraisal Health Scale were close 

to significance (p=0,071) and suggests that people who suffer from an acute injury found their 

injury to be more threatful.  

Conclusion: If a sport injury has occurred acute or because of overuse doesn't seem to be a 

singular determinant factor that affects adherence to rehabilitation, cognitive appraisal or 

perceived pain  

 

Keywords: Overuse injuries, acute injuries, adherence to rehabilitation, cognitive appraisal, 

sport injury 
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1 Introduktion 
 

1.1 Akuta och överbelastningsskador 
En idrottsskada är en stressfylld händelse som har en rad negativa effekter på kroppsfunktion, 

kognition och den sociala förmågan (Wiese‐Bjornstal, 2010). Fysiologiskt idrottsskador 

kategoriseras som överbelastningsskador eller akuta skador (Yang, Tibbetts, Covassin, 

Cheng, Nayar & Heiden, 2012). Definitionen av en akut skada är en skada som uppstått vid 

ett specifikt traumatiskt tillfälle och sker ofta i form av ruptur, fraktur eller kontusion av 

kroppsvävnad (Åman, Forssblad & Larsén, 2018). Definitionen av en överbelastningsskada är 

en skada som uppstått utan en specifik traumatisk händelse (Aicale, Tarantino, & Maffulli. 

2018) och har en gradvis uppkomst beroende på underliggande repetitiva mikrotrauman (Neil, 

Winkelmann, & Edler, 2018). Dessa mikrotrauman orsakas generellt på grund av en 

feldosering i träning, det vill säga för lite förebyggande träning kontra det arbetet som 

förväntas utföras, eller en för hög träningsbelastning (Drew & Finch, 2016). En viktig aspekt 

oavsett om en person ådragit sig en akut skada eller överbelastningsskada är god följsamhet 

(Eng. Adherence) till rehabiliteringsträning (Ivarsson, Tranaeus, Johnson & Stenling, 2017). 

Genomförande av rehabiliteringsträning är positivt associerat med att återfå styrka, 

rörelseomfång och funktion efter en skada, samtidigt som dålig följsamhet till 

rehabiliteringsträning ökar risken för att skada sig igen (Brewer, 1998). Ett av de primära 

målen efter en akut eller överbelastningsskada är läkning av vävnad för att återfå funktion av 

den skadade kroppsdelen. Det kan till exempel handla om att återfå full rörlighet eller att 

kunna belasta den skadade kroppsdelen helt. De rehabiliteringsprogram som en individ 

genomgår bör således vara anpassat både till de biomekaniska och psykologiska kraven som 

finns på individen (Dhillon, Dhillon & Dhillon, 2017). 

 

Det finns en rad predisponerande faktorer som påverkar vilken typ av skada en person har 

störst sannolikhet att drabbas av (Johnson & Ivarsson, 2017). Till exempel har en person med 

hög orosnivå ett smalare fokus och högre muskelanspänning vilket därmed leder till en ökad 

risk att drabbas av en akut skada (Williams & Andersen, 1998). Personer med bristande 

idrottsspecifik återhämtning, så som tid borta fysiskt och mentalt från idrotten, har däremot 

större risk att drabbas av överbelastningsskador (Van det Does et al., 2017). Pensgaard, et al 

(2018) genomförde en enkätstudie och följde 193 norska fotbollsspelare under en säsong för 
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att granska om källan till stress kunde predicera vilken typ av skada en individ riskerar att 

drabbas av. Resultatet visade att personer som skattat sin tränare som en stresskälla löpte 

större risk att drabbas av en överbelastningsskada. Spelarna som istället skattade sina 

lagkompisar som en källa till stress drabbades till högre grad av akuta skador. En meta-analys 

av Johnson och Ivarsson (2017) visade även att personer som befinner sig i sammanhang med 

starka sociokulturella normer så som låg acceptans för klagomål har en ökad risk att drabbas 

av överbelastningsskador. Predisponerande faktorer till överbelastning och akuta skador kan 

enligt Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey (1998) ha en effekt även efter skadan har 

uppstått. Om det finns en skillnad i hur en idrottare påverkas beroende på om deras skada 

uppstått akut eller på grund av överbelastning har till vår vetskap däremot inte undersökts.  

 
1.2 Följsamhet till rehabilitering 
Följsamhet till rehabilitering är ytterst komplext och tidigare forskning har antytt att det finns 

hundratals olika faktorer som påverkar hur väl en individ genomför sitt 

rehabiliteringsprogram (Fisher, 1990). Reviewartiklar presenterar varierande resultat där de 

mest konsekventa fynden visar att inre motivation, tilltro till den egna förmåga samt socialt 

stöd är positivt associerat till följsamhet till rehabilitering (Essery, Geraghty, Kirby, & 

Yardley, 2017; Picha & Howell, 2018; Levy, Polman & Clough, 2008; Forsdyke, Smith, 

Jones & Gledhill, 2016). För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en idrottare att ha 

god följsamhet till sin rehabilitering är det viktigt att tränare och medicinsk personal har 

kunskap kring hur idrottare påverkas av en skada (Wright, Galtieri & Fell, 2014). En stor 

mängd av nuvarande studier kring fysiologiska och psykologiska faktorers påverkan på 

följsamhet till rehabilitering inkluderar deltagare med olika skador (Ivarsson, Tranaeus, 

Johnson & Stenling, 2017). Brewer (1998) menar dock att grupper med deltagare i studier bör 

hållas så homogen som möjligt när det avser vilka skador dem lider av. Åtminstone fram tills 

det är bevisat att personer med olika skador har ett liknande beteende kopplat till deras 

rehabilitering. Det är vanligt inom forskning att skapa kategorier utifrån skadans 

allvarlighetsgrad (Essery, Geraghty, Kirby, & Yardley, 2017). Allvarlighetsgrad av skada 

baseras då oftast på den tid den personen är borta från idrotten (Yang et al., 2012; Clarsen, 

Myklebust & Bahr, 2013). Att kategorisera skador baserat på allvarlighetsgrad har dock 

påvisats vara problematisk då personer som lider av överbelastningsskador sällan avstår från 

sin idrott utan deltar med försämrad funktion och smärta. Överbelastningsskador 

kategoriseras därför sällan som allvarliga trots att dem kan orsaka långa perioder av försämrad 

funktion, prestation och smärta (Clarsen, Myklebust & Bahr, 2013). En systematisk review 
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(DiFiori, Benjamin, Brenner, Gregory, Jayanthi, Landry & Luke, 2014) med syfte att 

undersöka incidensen av överbelastningsskador har påvisat att 45,9 – 54% av samtliga 

idrottsskador beror på överbelastning. Vidare påpekar författarna att klassificeringen baserat 

på allvarlighetsgrad bidrar till att en stor andel skadedrabbade individer överses i dagens 

litteratur då skadorna inte anses vara allvarliga.  

 
1.3 Upplevelse av skada 
Hur en individ upplever sin skada kommer att ha en avgörande effekt på deras psykologiska 

respons (Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey, 1998). Upplevelsen av att vara skadad 

påverkas av flera situationsspecifika faktorer så som typ av skada, tränarens inflytande och 

sociokulturella normer. Utöver det situationsspecifika faktorerna påverkas upplevelsen att 

vara skadad av personliga faktorer så som smärttolerans och personliga hanteringsstrategier 

(Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey, 1998). Lazarus och Folkman (1984) menar att 

personer upplever en negativ stress om de känner att de inte har de resurser som krävs för att 

hantera en skada. Dessa resurser kan vara interna i form av tilltro till den egna förmågan eller 

externa i form av exempelvis stöd från andra. När de interna och/eller de externa resurserna 

tillgodoser behovet hos en skadedrabbad person är det positivt associerat med följsamhet till 

rehabilitering (Essery, Geraghty, Kirby, & Yardley, 2017). 

 

Albinson och Petrie (2003) genomförde en enkätstudie som visade att en negativ upplevelse 

av en skada, det vill säga att skadan tolkas som hotfull eller något som har lett till en förlust, 

påverkar humöret negativt. En negativ förändring i humöret visade Albinson och Petrie 

(2003) i sin tur vara negativt associerat med följsamhet till rehabilitering. Udry (1997) 

förklarar att upplevelsen av en stressfull situation, så som överbelastning eller akutskada, 

kommer att påverka hur den skadade personen hanterar skadan. Hur en individ hanterar den 

stress som uppstår vid en skada kommer påverka beteenderesponsen vilket i sin tur påverkar 

följsamhet till rehabilitering (Albinson & Petrie, 2003).  

 

1.4 Smärta 
Negativa känslor och psykologisk stress till följd av en skada har visats ha fysiologiska 

effekter som försämrad läkning (Walburn, Vedhara, Hankins, Rixon & Weinman, 2009), 

förlängd rehabiliteringsperiod och förlängda inflammatoriska processer (Woolf, 2010). Både 

försämrad läkning av skada och inflammation kan i sin tur leda till smärta, och en långvarig 

inflammation kan ge kroniska besvär med smärta samt ha negativa effekter på den 



 
 

4 

psykologiska hälsan (Woolf, 2010). I linje med detta har Gouin & Kiecolt-Glaser (2011) visat 

att det även verkar finnas ett samband mellan att uppleva en skada som hotfull och grad av 

upplevd smärta. Forskning kring smärta och följsamhet till rehabilitering är inkonsekventa då 

viss forskning tyder på att smärta agerar som en motivator (Essery, Geraghty, Kirby, & 

Yardley, 2017) samtidigt som Jack, McLean, Moffett och Gardiner (2010) påvisar att smärta 

fungerar som en barriär till följsamhet av rehabilitering. Levy et al. (2006) genomförde en 

studie på 70 atleter som led av en idrottsskada som visade ett positivt samband mellan 

upplevd nivå av smärta och att uppleva en skada som hotfull. De visade att de som värderade 

sin skada mindre hotfull, och därmed hade lägre nivå av smärta, hade bättre närvaro på 

rehabiliteringsträning.  

 

1.5 Syfte 
Utifrån problematiken med kategorisering av skador samt de skiljande predisponerande 

faktorerna och skademekanismen för akuta och överbelastningsskador, har ett syfte 

formulerats. Syftet var att undersöka om det finns signifikanta skillnader i följsamhet till 

rehabilitering, upplevd smärta och i individens upplevelse av skadan beroende på om en skada 

uppstått akut eller på grund av överbelastning. Resultaten från denna studie kan vara relevanta 

för tränare och medicinsk personal för att bättre bemöta idrottare med olika typer av skador. 

Resultaten från studien är även relevanta för framtida forskning inom idrottsskador och hur 

personer påverkas av skador. 

 

1.5.1 Frågeställningar 
• Finns det skillnader i följsamhet till rehabiliteringsprogram mellan personer med akuta 

skador och överbelastningsskador? 

• Finns det skillnader i hur personer med akuta skador och överbelastningsskador 

upplever sina skador? 

• Finns det en skillnad i högst upplevd nivå av smärta under skadeperioden mellan 

personer med akuta skador och överbelastningsskador? 

 

 

 

 

 



 
 

5 

2 Metod 
 
2.1 Inklusion och exklusionskriterier 
För att delta i studien skulle personen vara mellan 16 och 35 år. Anledningen till detta var att 

personer under 16 år behöver föräldrarnas godkännande för att delta i en studie. Den övre 

åldersgränsen sattes för att minimera risken att de granskade skadorna beror på 

åldersrelaterade förändringar. Eftersom arbetet avsåg att undersöka en idrottares följsamhet 

till rehabilitering skulle deltagarna blivit tilldelade ett rehabiliteringsprogram av medicinsk 

personal. Personer som drabbats av en skada mindre än två veckor innan de svarade på 

enkäten exkluderades. I deltagarnas beskrivning kring diagnosen och uppkomst av skada 

skulle det vara möjligt att klassa dem som akut eller överbelastningsskada. 

 

2.1.1 Urval och deltagare 
52 mail skickades till tränare och kansli inom idrotterna fotboll, innebandy, basket, friidrott, 

ishockey, badminton, längdskidåkning och amerikansk fotboll. Mailen riktades främst till 

idrottsföreningar i Jämtland, Upplands län och Västerbotten. Förutom en länk till enkäten 

innehöll mailen information om inklusionskriterier samt informerat samtycke. Rekrytering 

gjordes även via Facebook där enkäten tillsammans med informerat samtycke delades i 

diverse grupper. Totalt 51 personer besvarade enkäten varav 12 stycken exkluderades på 

grund av att de inte passade in på studiens inklusionskriterier. Av de resterande 39 var 14 

kvinnor och 25 män med en medelålder på 23,8 (Standardavvikelse ± 5,4). Av de inkluderade 

i studien led 18 personer utav en överbelastningsskada och 21 personer av en akut skada 

(Tabell 1). De skadade kroppsdelarna i denna studie var  knän (17), fotled (5), ländrygg (5), 

axel (4), hjärnskakning (2), baksida lår (1), ljumske (1) och höft (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik av antal deltagare med akut skada eller överbelastningsskada samt könsfördelning 

  Överbelastningsskada Akut skada Exkluderades 

Totalt 18 21 12 

Män 10 15 8 

Kvinnor 8 6 4 

 

 

2.1.2 Definition av skador 
I enkäten blev deltagarna instruerade att svara på frågorna: “Vilken typ av skada lider du av?”, 

”Beskriv gärna skadan så väl som möjligt.” samt “Beskriv hur skadan uppkom.”. Svaren på 

dessa frågor användes som underlag för att kategorisera in deltagarna i akuta skador eller  

överbelastningsskador. Skador som beskrivits som att de uppstått över tid utan en specifik 

traumatisk händelse klassificerades som överbelastningsskador (Neil, Winkelmann, & Edler, 

2018). Skador som beskrivits har uppstått vid ett specifikt traumatisk tillfälle klassificerades 

som akuta skador (Åman, Forssblad & Larsén, 2018). Individer vars skador som inte hade en 

tydlig diagnos eller inte gick att kategorisera baserat på ovanstående kriterier exkluderades 

från studien.  

 

2.2 Procedur 
För att besvara frågeställningarna genomfördes en tvärsnittsstudie baserat på två stycken 

validerade enkäter. Enkäterna som användes var Rehabilitation Adherence Questionnaire 

(RAQ) (Shin, Park, Song, Kim & Kwon 2010) och Cognitive Appraisal Health Scale (CAHS) 

(Ahmad, 2005). I den utskickade enkäten inkluderades även en fråga kring upplevd smärta 

baserat på den Numeriska Smärtskattningsskalan (NRS). Utöver dessa bestod enkäten av 

bakgrundsfrågor för att avgöra om deltagarna passade in i inklusionskriterierna. De validerade 

enkäterna översattes till svenska och intern reliabilitet kalkyleras med hjälp av Cronbachs 

alfa. Enkäten distribuerades sedan ut via mail och sociala medier för att inleda datainsamling. 

Vid färdig datainsamling exkluderades deltagarna som inte passade i inklusionskriterierna.   
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2.3 Rehabilitation Adherence Questionnaire (RAQ) 
För att mäta följsamhet till rehabilitering innehöll frågeformuläret som deltagarna fick 

besvara en modifierad version av Rehabilitation Adherence Questionnaire (RAQ) (Shin et al., 

2010). RAQ består av 25 frågor som mäter sex olika faktorer med ett samband till följsamhet 

av rehabilitering. De sex faktorerna som RAQ består av är stöd från närstående, 

smärttolerans, schemaläggning, egen motivation, upplevd utmattning och miljöförhållanden. 

Frågorna besvarades utifrån en fem poängs Likert skala (1= instämmer inte alls, 5= instämmer 

helt). RAQ har använts frekvent av medicinsk personal runt om i världen och anses vara ett 

lämpligt verktyg för att synliggöra eventuella hinder för en god följsamhet till rehabilitering 

(Shin et al., 2010). En hög totalpoäng på RAQ (max 110 poäng) har visats ha ett positivt 

samband med en god följsamhet till rehabilitering (Fisher, Domm & Wuest, 1988). Faktorn 

miljöförhållanden exkluderades ur enkäten då den inte ansågs relevant för denna studie. RAQ 

översattes till svenska för användning till denna studie och reliabilitets kontrollerades med 

hjälp av ett Cronbach’s-alfa test. I faktorn upplevd utmattning exkluderades frågan “jag tycker 

övningarna är väldigt svåra” då Cronbachs-alfa värdet (σ =0.72) uppnåddes utan frågan 

jämfört med frågan (σ =0.58)  

 
Tabell 2. Cronbach-alfa värden vid validering av enkäten och efter översättning  

Cronbach alfa (Shin et al., 2010) Datainsamling 

Stöd från närstående σ=0.82 σ=0.45 

Smärttolerans σ=0.79 σ=0.38 

Schemaläggning σ=0.87 σ=0.92 

Egen motivation σ=0.83 σ=0.69 

Upplevd utmattning σ=0.86 σ=0.72* 

* exkludering av fråga 
 

2.4 Cognitive Appraisal Health Scale (CAHS) 
Cognitive Appraisal Health Scale (CAHS) består av 23 frågor som utformades för att skapa 

en bild av hur en person upplever en stressfull situation (Ahmad, 2005). Frågorna delas in i tre 

olika faktorer som mäter upplevelse av förlust, upplevelse av hot och upplevelse av utmaning. 
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Upplevelse av förlust refererar till hur mycket situationen redan har skadat individen och 

deras självkänsla. Upplevelse av hot refererar till hur mycket individen förväntar sig skada 

eller förlust på grund av situationen som än inte har inträffat. Upplevelse av utmaning 

utvärderar om situationen har skapat möjligheter för personlig utveckling och bemästring av 

den stressfulla situationen. Frågorna besvarades utifrån en femgradig Likert skala (1= 

instämmer inte alls, 5= instämmer helt). CAHS är ursprungligen skapad för att granska hur en 

person upplever ett hälsoproblem men har modifierats då ordet “hälsoproblem” utbytts till 

“skada”. Enkäten översattes från engelska till svenska och reliabilitets testades med ett 

Cronbach’s-alfa test. Vid reliabilitetskontroll visade faktorn hot ett värde på σ=0,58. Vid 

exkludering av frågan “Min skada innebär ingen stress för mig” visades ett värde på σ=0,76. 

Frågan exkluderades därför i resultatsammanställningen. 

 

Tabell 3. Cronbach-alfa värden på samtliga delskalor av CAHS 

Kategori (Ahmad, 2005) Datainsamling 

Hot σ= 0.73 σ= 0.760* 

Förlust σ= 0.79 σ= 0.756 

Utmaning σ= 0.70 σ= 0.756 

* exkludering av fråga 
 

2.5 Numerisk Smärtskattningsskala (NRS) 
Deltagarna fick besvara en fråga relaterat till deras smärtupplevelse under skadeperioden 

baserat på NRS. Smärtan skattas på en skala från 1-10 där 1 är ingen smärta och 10 är värsta 

tänkbara smärta. NRS anses ha hög validitet och används frekvent inom litteraturen och 

praktiken för att skatta smärta (Thong, Jensen, Miró & Tan, 2018). Deltagarna fick i enkäten 

uppskatta deras högsta upplevda smärta genom att svara på frågan ”Vad är den högsta nivå av 

smärta som du har upplevt under skadeperioden?”. 

 

2.6 Statistiska analyser  
All data sammanställdes i ett Excel dokument och importerades till R (R Core Team, 

2013). All data kontrollerades för normalfördelning visuellt med hjälp av en q-q plot of 

residuals. För att undersöka eventuella skillnader mellan individer med akuta skador och 
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individer med överbelastningsskador beträffande RAQ gjordes ett oberoende t-test på 

totalpoängen samt en multivariant variansanalys (MANOVA) på delskalorna. MANOVA 

inkluderade de fem delskalorna (stöd från närstående, smärttolerans, schemaläggning, egen 

motivation, upplevd utmattning) som beroende variabler, och grupptillhörighet (akut skada 

eller överbelastningsskada) som oberoende variabel. För att undersöka signifikanta skillnader 

i CAHS användes istället oberoende t-test för de enskilda delskalorna (hot, förlust och 

utmaning). Detta på grund av att dessa tre inte har någon interkorrelation utan presenterar tre 

separata konstrukt. Oberoende t-test genomfördes även för att undersöka signifikanta 

skillnader i högsta upplevda nivå av smärta mellan grupperna överbelastningsskada och akut 

skada. För att kontrollera intern reliabilitet i RAQ och CAHS användes Cronbach´s-alfa test. 

Datan i detta arbete har behandlats som parametrisk enligt Svensson (2001), som 

rekommenderar att data från validerade enkäter bör behandlas på samma sätt som vid 

valideringen. Då CAHS och RAQ båda validerats med parametriska analyser använder sig 

även detta arbete av parametriska tester.  

 

2.7 Etiska övervägande 
Den utskickade enkäten inleddes med information kring studiens syfte, datainsamlingen samt 

informerat samtycke. Efter inledande information var deltagarna tvungna att besvara frågan: 

”Jag har tagit del av ovanstående information, deltar frivilligt och godkänner att mina svar 

används i studien?”. Om svaret på den frågan inte var “ja” exkluderades deltagarens svar från 

studien. Distribueringen av enkäten har bland annat skett genom mail till tränare där dem 

önskades att sprida den vidare bland sina atleter. Eftersom idrottare ofta har en beroenderoll 

till sin tränare finns risken att de upplever ett krav att delta i studien. För att begränsa 

olustkänslor hos atleterna trots att enkäten distribueras via deras tränare finns information i 

enkäten om att deltagande i studien är helt frivilligt samt att tränaren inte kommer få veta om 

atleterna har besvarat den eller ej. Lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda data som har 

samlats in. Enskilda enkätsvar kommer inte att publiceras utan svaren har endast använts för 

att jämföra olika grupper. I enkäten dokumenterades deltagarnas ålder och information om 

deras skada. Dessa uppgifter kommer endast att användas för denna studie och kommer efter 

avslutad studie att raderas. All data har förvarats på en webbaserad server som endast 

författarna av detta arbete haft tillgång till. 
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3 Resultat 
 
Det oberoende t-testet visade inte på någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

(akut skada och överbelastningsskada) vad gäller det övergripande måttet för RAQ (p=0,33). 

Resultatet från multivariant variansanalysen (MANOVA) på de enskilda delskalorna av RAQ 

visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna (Tabell 4). 

 
Tabell 4.  Resultat MANOVA-test och oberoende t-test, medelvärde och standardavvikelse (SD) samt P-värde 

för grupperna överbelastningsskador och akuta skador.  

*oberoende t-test 

 
Akut skada 

Medelvärde (SD) 

Överbelastningsskada 

Medelvärde (SD) 

P-värde 

RAQ (total)* 73,42 (± 20,46) 76,50 (± 8,76) 0,33 

Stöd från 

närstående 

2,8 (± 0,49) 2,9 (± 0,40) 0,42 

Smärttolerans 3,3 (±0,65) 3,5 (± 0,69) 0,18 

Upplevd 

Utmattning 

4,21 (±0,89) 4,31 (±0,71) 0,72 

Egen motivation 3,95 (±0,68) 4,14 (± 0,63) 0,38 

Schemaläggning 3,61 (± 1,28) 3,86 (± 1,17) 0,53 

 

Oberoende t-test visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna (akuta skador och 

överbelastningsskador) för någon av CAHS:s delskalor (hot, förlust och utmaning) eller för 

CAHS totalpoäng (Tabell 5). De undersökta variablerna som låg närmast signifikansnivå var 

kategorin hot (p=0,071) i CAHS samt totalpoängen på CAHS (p=0,051) (Tabell 5). 
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Tabell 5. Oberoende t-test, medelvärde och standardavvikelse (SD) samt P-värde för grupperna 

överbelastningsskador och akuta skador. 

 
Akut skada 

Medelvärde (SD) 

Överbelastningsskada 

Medelvärde (SD) 

P värde 

CAHS 3,56 (± 0,53) 3,25 (± 0,41) 0,051 

 Förlust 3,3 (± 0,93) 3,3 (± 0,77) 0,376 

 Hot 3,5 (± 1,00) 3,0 (± 0,74) 0,071 

Utmaning 3,81 (± 0,93) 3,44 (± 0,75) 0,482 

 

Trots att inga signifikanta gruppskillnader hittades på de olika delskalorna skattade dem med 

akuta skador högre på samtliga av CAHS delskalor (Figur 1). Störst skillnad gick att finna 

inom kategorin hot där dem med överbelastningsskador hade ett medelvärde på 3,01 och dem 

med akuta 3,54. Oavsett skada värderade deltagarna i snitt högre på kategorin utmaning än på 

kategorierna förlust och hot (Figur 1). 
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Figur 1. Medelvärden på delskalorna i CAHS för grupperna akuta skador och överbelastningsskador 

 

Inga signifikanta skillnader (p=0,739) fanns heller mellan hur de två grupperna besvarade 

frågan: ”Vad är den högsta nivå av smärta som du har upplevt under skadeperioden?” (Figur 

2).  

Figur 2. Medelvärden baserat på NRS och frågan: ”Vad är den högsta nivå av smärta som du har upplevt under 

skadeperioden?”. 
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4 Diskussion 
 
4.1 Metoddiskussion 
Vissa inklusionskriterier korrigerades i efterhand för att antalet deltagare i båda grupper 

(akuta skador och överbelastningsskador) skulle vara tillräckligt för statistiska analyser. 

Inledningsvis önskades att samtliga deltagare ansåg sig själva vara i mitten av sin 

rehabiliteringsperiod. Då detta endast genererade 13 deltagare inkluderades även dem som 

ansågs sig snart vara återställda samt dem som svarade att ingen av faserna (jag har nyss 

skadat mig, jag är mitt i min rehabiliteringsfas och jag är snart/nästan återställd) passade in på 

dem. På grund av detta vill vi påpeka att stadie i rehabiliteringen kan ha en effekt på 

resultaten i den aktuella studien. Lazarus & Folkman (1984) beskriver upplevelse av en skada 

som en fortgående process som kan förändras över tid. Vi kan i denna studie inte urskilja om 

det är så om upplevelsen av skadan, följsamhet till rehabilitering eller upplevd smärta skiljer 

sig åt under rehabiliterings perioden. Det kan därför i framtiden vara lämpligt att genomföra 

longitudinella studier för att undersöka hur följsamhet och upplevelsen av skadan skiftar 

under rehabiliteringsprocessen. 

4.1.1 Rehabilitation Adherence Questionnaire 
Resultaten visade inga signifikanta skillnader i följsamhet till rehabilitering mellan personer 

med överbelastningsskador och akuta skador. Studien har dock ett antal brister i metoden som 

kan ha påverkat resultaten. Det låga Cronbach-alfa värdet för delskalan smärttolerans och 

stöd från närstående i RAQ tyder på att reliabiliteten för dessa kategorier kan ifrågasättas. För 

att en kategori ska tolkas som reliabel bör σ värdet enligt Briggs & Cheek (1986) vara 0,7 

eller högre. För att kontrollera hur resultaten i smärttolerans och stöd från närstående 

påverkar totalpoängen på RAQ exkluderades de två delskalorna ur totalpoängen för RAQ och 

nya MANOVA-test genomfördes. Resultaten visade dock fortfarande ingen signifikant 

skillnad på RAQ mellan grupperna överbelastningsskador och akuta skador. 

Viss kritik riktas mot hur frågorna i RAQ ska tolkas vid sammanställning av enkäten. 

Underkategorin egen motivation i RAQ innehåller till exempel följande två frågor. “min 

rehabilitering har nästan alltid en hög prioritet för mig” och frågan “ibland glömmer jag bort 

att genomföra mina rehabiliteringspass”. Då en högre totalpoäng för RAQ visar på en god 

följsamhet till rehabilitering kan det tänkas att en högre poäng på frågan “ibland glömmer jag 

bort att genomföra mina rehabiliterings pass” inte visar på en högre egen motivation. I brist 

på tydliga riktlinjer för vilka frågor i RAQ som skulle vändas vid sammanställning av 
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frågorna har skribenterna för detta arbete utgått från vilka frågor som tolkas som negativt för 

följsamhet, samt kontrollerat hur detta påverkar Cronbach-alfa värdet. Vi är medvetna om att 

detta påverkar trovärdigheten av resultaten men menar att reabilitetstesten med hjälp av 

Cronbach’s-alfa visar på att de delskalor som når ett σ värdet på 0,7 visar att de mäter det som 

är avsett att mätas. 

4.1.2 Upplevd smärta 
Till skillnad från frågorna i CAHS och RAQ som är formulerade i nutid så är frågan om 

högsta upplevda smärta formulerad retrospektivt. Detta gör att resultaten på denna fråga inte 

blir lika trovärdig då deltagarna kan vara påverkad av en recall bias. Valet av tillvägagångssätt 

för att mäta upplevd smärta går att kritisera då det endast är en fråga. Vid syfte att vidare 

undersöka smärta hade det varit lämpligt att använda sig av ett validerat formulär då smärta är 

komplext och påverkas av flera faktorer. 

4.1.3 Kategorisering av skadorna 
Kategorisering av deltagarna genomfördes genom att de fick beskriva sin diagnos samt hur 

skadan uppstått. Baserat från svaren på dessa frågor har författarna till detta arbete 

kategoriserat dem som antingen överbelastningsskador, akuta skador eller exkluderat dem på 

grund av oförmåga att placera dem i en av de två typerna. Kategoriseringen grundades på 

vetenskapliga definitioner av skadorna (Neil, Winkelmann, & Edler, 2018; Åman, Forssblad 

& Larsén, 2018). En eventuell felkälla skulle därför kunna vara tolkningen av hur deltagarnas 

skador uppstått vilket skulle kunna resultera i att vissa blivit placerad i fel grupp. För att 

minimera risken har båda författarna gjort en individuell bedömning för att sedan 

sammanställa och exkluderat dem som ansågs osäkra. Trots detta bör det tas hänsyn till att det 

är subjektiva bedömningar av skadornas beskrivning som ligger till grund för 

kategoriseringen. 

 

4.1.4 Statistiska analyser 
Data i denna studie har behandlats som parametrisk trots att den grundar sig på 

självskattningsenkäter. Som tidigare nämnt beror detta på att de två enkäter som användes 

behandlar statistiken som parametrisk i sin validering. Svensson (2001) menar att det inte är 

lämpligt att använda självskattningsenkäter som parametrisk data då de rent matematiskt inte 

har ett numeriskt värde. Dock fortsätter Svensson (2001) och påpekar att den metoden som 

appliceras i valideringen är den som ska användas vid användandet av enkäterna. Hur Likert-
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skalor ska behandlas statistiskt har diskuterats brett. Ena sidan hävdar att enkätsvar med syfte 

att kvantifiera människors upplevelser och tankar är ordinal och bör behandlas med icke-

parametrisk data (Bishop & Herron, 2015). Andra sidan påpekar istället att skalan kan 

klassificeras som en intervall och att det är lämpligt att bearbeta den som parametrisk om flera 

frågor är sammanställda till ett medelvärde (Carifio & Perla, 2008). Då parametrisk statistik 

anses ha högre statistisk kraft (Bishop & Herron, 2015) ökar risken för typ-2 fel i den aktuella  

studien.  

 
4.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i följsamhet till rehabilitering, upplevelse 

av skadan samt högst upplevda mellan grupperna akuta skador och överbelastningsskador. 

MANOVA-test och t-test baserat på grupperna överbelastningsskador och akuta skador 

visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Resultaten tyder på att 

skademekanismen, akut trauma eller överbelastning, inte enskilt verkar vara avgörande för 

några skillnader i upplevelsen av skadan, högst upplevd smärta eller följsamhet till 

rehabilitering. 

Brewer (1998) föreslår att forskning på följsamhet till rehabilitering ej bör inkludera personer 

med olika skador fram till dess att det är bevisat att olika skador har en liknande följsamhet 

till rehabilitering. Utifrån våra resultat kan vi inte se några statistiskt signifikanta skillnader i 

följsamhet till rehabilitering mellan personer med akuta och överbelastningsskador. 

Resultaten pekar enligt oss på att det kan vara lämpligt att inkludera personer med akuta 

skador och överbelastningsskador i samma studie. Likt Clarsen, Myklebust & Bahr, (2013) 

anser vi att en gruppering av deltagare i studier baserat på allvarlighetsgrad av skadan medför 

viss problematik då de exkluderar en stor andel personer som drabbats av en skada. Bahr 

(2009) föreslår istället att allvarlighetsgrad av skada borde definieras som antal dagar med 

nedsatt funktion snarare än tid borta från idrotten. För att vidare undersöka olika alternativ att 

inkludera personer med överbelastningsskador menar vi att fler studier bör sträva efter att 

inkludera överbelastningsskador. Det hade varit intressant att i denna studie inkludera tid-

borta-från-idrotten samt nedsatt funktion som en kategori för att undersöka skillnader på 

följsamhet till rehabilitering, upplevelse av skada och högsta upplevda smärta. En sådan typ 

av studie skulle vara lämplig för att testa olika sätt att gruppera personer med skador. 
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4.2.1 Följsamhet till rehabilitering 
Enligt våra resultat verkar det inte finnas någon signifikant skillnad mellan hur väl personer 

med överbelastning och akuta skador följer sin rehabilitering (Tabell 4). Då reliabiliteten för 

totalpoängen av RAQ och två av dess delskalor var väldigt låg, bör således inga klara 

slutsatser dras baserat på resultatet. Tidigare forskning har funnit konsekventa bevis på att 

socialt stöd har en positiv korrelation till följsamhet (Essery, Geraghty, Kirby, & Yardley, 

2017). Detta är något som vi inte fann vilket ytterligare stärker att underkategorin stöd från 

närstående inte är reliabel. 

Delskalorna upplevd utmattning, egen motivation och schemaläggning har med hjälp av 

Cronbach’s alfa test dock visats vara reliabla (Tabell 2). Dessa tre kategorier har även visats 

ha ett samband med följsamhet till rehabilitering (Shin et al, 2010). Medelvärdet på egen 

motivation, schemaläggning och upplevd utmattning i RAQ är över 3 i båda grupperna 

(Tabell 4). Detta tyder på att de tre faktorerna inte agerar som en barriär till följsamhet av 

rehabilitering, oavsett om en person har en överbelastning eller akut skada. Då det till vår 

vetskap inte finns något index för vilka värden som tolkas som lågt och högt kan det 

diskuteras om ett medelvärde runt 3 visar på god följsamhet eller låg följsamhet. Oavsett hur 

det ska tolkas kan det vara relevant att i framtida studier undersöka andra faktorer som har ett 

samband med rehabilitering för att vidare undersöka skillnader mellan personer med 

överbelastning och akuta skador. 

4.2.2 Upplevelse av skadan  
Resultaten från CAHS visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna akuta skador och 

överbelastningsskador (Tabell 5). Vid en närmare analys av faktorn hot, som är en del av 

CAHS, finns tendenser till att personer med akuta skador upplever sin skada som mer hotfull 

än personer med överbelastningsskador. Skillnaden når inte en statistisk signifikansnivå men 

tyder ändå på att personer med akuta skador till viss grad upplever att de påverkas mer 

negativt av sin skada än personer med överbelastningsskador. Detta resultat är inte helt 

oväntat då personer som har upplevt ett akut trauma generellt sett upplever negativa 

humörförändringar (Albinson & Petrie, 2003). Vi tror därför att tendenserna till att personer 

med akuta skador upplever sin skada som mer hotfull delvis kan bero på att de har varit utsatt 

för ett specifikt trauma. Resultaten visar även att båda grupperna upplever sin skada som mer 

utmanande än hotfull vilket är positivt då utmaning är kopplat till en känsla av att skadan kan 

leda till personlig utveckling (Albinson, & Petrie, 2003). Personer som har drabbats av en 
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idrottsskada kan hantera situationen på ett flertal sätt. Albinson, & Petrie (2003) hänvisar till 

att en högre upplevelse av utmaning är kopplat till mer funktionella hanteringsstrategier. 

Dessa strategier kan till exempel vara att söka information för att bättre förstå sin skada eller 

att följa ett strikt rehabiliteringsschema.  

Johnson, & Ivarsson, (2017) förklarar att sociokulturella normer inom idrottsrörelsen, så som 

låg acceptans för klagomål eller en förväntning att personer ska bita ihop om de har ont, är en 

riskfaktor för att drabbas av en överbelastningsskada. Skador som uppstår över tid är ofta 

svårare att diagnostisera och det kan ta lång tid att få rätt diagnos från de att symptomen har 

uppstått (Yang et al., 2012). Därför är det inte helt ovanligt att spelare fortsätter att idrotta 

med en överbelastningsskada utan att vara medveten om det. Våra resultat tyder på att 

personer med akuta skador och överbelastningsskador har en liknande upplevelse av sin 

skada. Därmed menar vi att det är viktigt för tränare och medicinsk personal att vara 

medveten om detta och inte förbise när deras adepter påpekar olika symptom som till exempel 

smärta. Tränare har ofta en möjlighet att fungera som socialt stöd åt sina adepter och socialt 

stöd har visats ha positiva effekter på faktorer som motivation och upplevd allvarlighetsgrad 

av skadan (Yang et al., 2012). Genom att hjälpa sina adepter att komma underfund med sina 

symptom eller besvär menar vi att tränare kan påverka upplevelsen som deras adepter har av 

att vara skadad i en positiv bemärkelse. 

4.2.3 Upplevd smärta 
I studien fanns inga signifikanta skillnader mellan hur dem med överbelastningsskador och 

akuta skador skattade sin högsta upplevda nivå av smärta. Det är svårt att dra några klara 

slutsatser från resultaten på denna fråga då smärta är en subjektiv upplevelse som påverkas av 

flera saker som bland annat smärttolerans och humör (Woolf, 2010). Som diskuterat i 

metoddiskussion hade lämpligt varit att snarare använda sig av en validerad enkät för att 

undersöka skillnader i upplevd smärta mellan grupperna. Slutsatsen vi kan dra från denna 

studie är att endast beroende på om en skada har uppstått akut eller på grund av 

överbelastning avgör inte hur en person skattar på frågan: ”Vad är den högsta nivå av smärta 

som du har upplevt under skadeperioden?”. 

5 Konklusion  
 

Studiens resultat visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna akuta skador och 

överbelastningsskador i följsamhet till rehabilitering, upplevelse av skada eller högst upplevd 
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nivå av smärta. Endast typ av skada verkar inte vara avgörande för de undersökta variablerna. 

Baserat på resultaten anser författarna att det inte är lämpligt att den ena typen av skada 

hävdas vara allvarligare än den andra.  
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7 Bilagor  
 
Bilaga 1. Mail till föreningar 
 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som läser termin sex på Tränarprogrammet och skriver vår 

kandidatuppsats i idrottsmedicin. Vi genomför i samband med detta en studie som syftar till att 

undersöka ifall idrottare mellan 16 och 30 år påverkas olika beroende på om man har drabbats av en 

akut skada eller en överbelastningsskada.  

 
Vi söker deltagare till studien och är oerhört tacksamma om du som tränare eller ledare kan dela denna 

länk till dina spelare som lider av någon typ av skada samt be dem besvara enkäten. Meddela oss 

gärna om du vill ta del av resultaten från studien så informerar vi er när arbetet är klart. 

 
Tack för hjälpen! 
Sara Johansson och Robert Bakke-King 

 

bakkeking1@gmail.com 
elina.saras@gmail.com 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 
 

Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser termin sex på Tränarprogrammet och 

skriver vår kandidatuppsats i idrottsmedicin. Syftet med studien är att undersöka hur en 

idrottsskada påverkar idrottare. Svaren från denna enkät kommer att sammanställas och 

användas som underlag till en kandidatuppsats. Deltagande i studien är helt frivilligt och du 

har rätt att avbryta när du vill. Alla svar är helt anonyma och inga personuppgifter kommer att 

publiceras. Det är totalt 57 frågor och det tar cirka 10 minuter att svara på samtliga.  

 

Tack för ditt deltagande 

Sara och Robert 
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Bilaga 3. Rehabilitation Adherence Questionnaire  

 
Stöd från närstående 

1. Jag vet att mina lagkompisar, familj eller vänner finns där när jag behöver stöd 

2. Min tränare/fysioterapeut måste närvara och kunna assistera mig för att jag ska kunna starta 

och genomföra mina rehabiliteringspass 

3.  Jag anstränger/jobbar hårdare när min tränare/fysioterapeut är med under mina 

rehabiliteringspass 

4. Jag tycker att rehabilitering är väldigt ensamt och isolerande 

5. Mina lagkompisar, familj eller vänner ger mig mycket stöd under min rehabilitering 

Smärttolerans 

1. Mitt rehabiliteringsprogram är fysiskt smärtsamt 

2. Det är gånger när jag känner att det inte är värt det att genomföra mitt rehabiliteringsprogram 

3. Jag tränar fram tills att jag får ont och då slutar jag 

4. Jag missar rehabiliterings pass eftersom att jag upplever för mycket smärta under mitt 

program 

5. Jag tycker om att tränar fram tills att de gör ont 

Schemaläggning 

1. Jag missar ofta min rehabiliteringspass på grund av att jag hittar bättre/roligare saker att göra 

2. Ibland sover jag istället för att kliva upp och genomföra mina rehabiliteringspass 

3. Ibland glömmer jag bort mina rehabiliteringspass 

4. Min rehabilitering är nästan alltid en hög prioritet för mig 

Självmotivation 

1. Ifall min säsong är slut, fortsätter jag eller kommer att fortsätta med min rehabilitering fram 

tills att mitt program är klart 

2. När jag gör min rehabilitering är allt jag tänker på att göra klart dem snabbt 

3. Eftersom säsongen nästan är över när jag skadar mig finner jag inget skäl till rehabilitering 

4. Jag får inte ut någonting av mitt rehabiliteringsprogram 

5. Jag tycker om mitt rehabiliteringsprogram 

Upplevd ansträngning 

1. Jag anstränger mig nästan alltid 100% 

2. Jag tycker övningarna är väldigt svåra 

3. Jag göra alltid mitt bästa 
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Bilaga 4. Cognitive Appraisal Health Scale 

 
1. Min skada skrämmer mig 

2. Min skada är innebär ingen stress för mig 

3. Jag har mycket att förlora på grund av den här skadan 

4. Jag oroar mig för vad som kommer hända mig 

5. Jag är inte särskilt brydd över den här skadan 

TOTALT POÄNG FÖR HOT APPRAISAL  

1. Jag kan övervinna den här skadan oavsett svårigheterna 

2. Det finns mycket jag kan göra för att bli frisk från den här skadan 

3. Jag kan kontrollera det som kommer att hända mig 

TOTAL POÄNG FÖR UTMANING APPRAISAL 

1. Den här skadan har skadat mig på något sätt 

2. Mitt liv har försämrats av den här skadan 

3. Jag känner mig nedstämd för att skadan inneburit att det finns saker jag inte längre kan göra 

4. Jag har inte kunnat göra det jag vill på grund av den här skadan 

5. Relationen med mina vänner och familj har blivit lidande av skadan 

TOTAL POÄNG FÖR FÖRLUST APPRAISAL 
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Bilaga 5. Numerisk smärtskattningsskala 
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Bilaga 6. Etikredovisning 
 
 

Blankett för etikredovisning/etikprövning 
vid examensarbeten på grundnivå och 
avancerad nivå  

Arbetet avser utgöra underlag för följande examen:  

          �           � 
Kandidatexamen      Magisterexamen      Masterexamen   
Examensarbetets titel: Skillnader i följsamhet till rehabilitering beroende på om en idrottsskada 
uppstått akut eller på grund av överbelastning 
 
Namn, sökande 1: Robert Bakke-King 

E-post: bakkeking1@gmail.com 

Namn, sökande 2: Sara Johansson  

 
 Information om examensarbetet  

 
Vilken är den förväntade relevansen/nyttan av examensarbetet?  
 
Resultaten från detta examensarbete är relevant för tränare och medicinsk personal för att 
förstå ifall personer som drabbas av överbelastningsskador och akuta skador påverkas 
olika. Om det skiljer sig åt i följsamhet till rehabilitering och upplevelse av skada endast 
beroende på om skadan uppstått akut eller på grund av överbelastning.  
 
Studien undersöker även ett förslag för en ny typ av gruppering inom forskning kring 
psykologisk påverkan av idrottsskador.  
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Undersöka ifall individer påverkas olika beroende på om dem drabbas av en akut skada 
eller en överbelastningsskada. Att se ifall det skiljer sig åt i följsamhet till rehabilitering och i 
individernas upplevelse beroende på vilken typ av skada dem drabbats av.  
 
Finns det en skillnad i följsamhet av rehabiliteringsprogram mellan akuta och 
överbelastningsskador? 
 
Finns det skillnad i högst upplevd smärta mellan överbelastningsskador och akuta skador? 
 
Finns det skillnader i hur personer upplever överbelastningsskador och akuta skador? 
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Plats/-er där examensarbetet skall genomföras (ange institution/-er, klinik/-er inrättning/-ar,):  
 
Enkäten kommer att skickas ut till flera idrottsföreningar samt idrottsgymnasium (>15 år) i 
främst Västerbotten, Upplands län och Jämtland. Den kommer även att spridas på 
sociala medier 
 
 

 

 

   
 

Beskriv kortfattat undersökningsprocedur, datainsamling, (bifoga projektplan med tidsplan, 
testprotokoll, enkät, intervjuguide etc. samt information till forskningsdeltagare*) 
 
Datainsamlingen kommer ske i form av en elektronisk enkät mellan godkänd enkät 
(inskickad 2019-04-08) och 2019-05-01. Enkäten kommer att skickas ut till tränare och kansli 
inom varierande idrotter inom Sverige samt spridas av författarna på sociala medier.  

Länk till enkät samt information till deltagarna: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd818O2CN2WxwcXKUpbgiKSgKqkgIya1iPHpUU9O1
IWx84cKQ/viewform?usp=sf_link 
 

 
Hur görs urvalet av personer som ska medverka i examensarbetet?  
 
Inklusionskriterierna för examensarbetet är idrottare med någon form av skada som har blivit 
tilldelad ett rehabiliteringsprogram. Deltagarna ska vara mellan 16 och 35 år samt inte vara i 
inledningsfasen eller slutfasen av sin rehabilitering. Dem ska vara diagnostiserade av någon 
form av medicinsk personal. 
   
Beskriv kortfattat typ av personuppgifter, ev. kodning, framtida förvaring av personuppgifter, 
personuppgiftsansvarig, information till deltagare gällande undersökningen och hantering av 
uppgifter utifrån GDPR.   

Deltagarnas ålder kommer att dokumenteras samt information om deltagarnas skada. 
Uppgifterna kommer endast att användas för denna studie och kommer efter avslutad studie 
att raderas. All data förvaras på en webb baserad server som endast vi har tillgång till. 
Robert och Sara ansvarar tillsammans för personuppgifterna. Deltagarna godkänner att 
informationen används till studien via en fråga i enkäten.  

Beskriv vem som frågar om deltagande; när detta sker och hur det informerats samt hur 
samtycke dokumenterats:  
 
Enkäten kommer att skickas ut till tränare samt kansli med en förfrågan att vidareförmedla 
enkäten till spelare med någon typ av skada. Information om studien och samtycke finns i 
början av enkäten. Deltagarna måste kryssa i en ruta där det visar att de har tagit del av 
informationen.  

Datum och plats för datainsamling:  

Från och med etiskt godkännande till 2019-05-01 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd818O2CN2WxwcXKUpbgiKSgKqkgIya1iPHpUU9O1IWx84cKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd818O2CN2WxwcXKUpbgiKSgKqkgIya1iPHpUU9O1IWx84cKQ/viewform?usp=sf_link
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Vilken/vilka risker för etiska problem kan uppstå?  

Eftersom spelarna har en beroende roll till sin tränare finns det en risk att de känner att de 
måste delta i studien om tränaren ber dem besvara vår enkät. 

Vilka åtgärder har planerats för att eliminera eller minska dessa etiska risker?  

Vi har informerat i enkäten om att deltagande i studien är helt frivilligt och tränaren kommer 
inte att få vet om eleverna har svarat på frågorna eller inte. Vi kommer dessutom att vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda data som insamlats. 
 

     
    

Hur kommer resultaten att offentliggöras?  

Resultaten kommer att presenteras vid en opponering vid Umeå universitet samt publiceras 
på DIVA portal. 
 
Övriga upplysningar (ex. tidigare erfarenheter av liknande arbeten eller dylikt)  

Ingen av författarna till denna uppsats har tidigare erfarenhet inom liknande arbeten 
 

  
Bilagor som ingår  Bilaga nr  Beskrivning  

  1  Projektplan med tidsplan* 

  2  Enkät och information om samtycke 

  3  Information till tränare 

* De personer som ska testas, svara på frågor, observeras eller på annat sätt studeras inom 
ramen för examensarbetet ska på ett lättillgängligt sätt informeras om arbetets syfte och metod, 
så att de förstår konsekvenserna av att delta i studien. Informationen syftar till att den 
informerade ska ha underlag för att aktivt kunna ta ställning till om de vill ge sitt samtycke till 
medverkan, informerat samtycke. Den informerade ska också upplysas om att denne när som 
helst kan dra tillbaka sitt samtycke utan konsekvenser – oavsett om samtycke getts i ett tidigare 
skede. 

  

Studenten/studenternas namnteckning  

Robert Bakke-King och Sara Johansson 

Ort, datum  

Umeå, 2019-04-08 
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