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Abstract 

The aim of this study was to get a descriptive view of the area and to investigate possible 

relationships/differences between the three selected vulnerability factors for students who 

study sports at a Riksidrottsgymnasium (RIG). The study aimed to answer the following  

questions: 1) To what physical injury rate (overload or traumatic injury) have RIG students 

had in the past year? 2) To what extent do RIG students experience anxiety before and during 

competition / match? 3) To what extent do RIG students experience sleep difficulties? 4) 

What are the relationships or differences between the three selected vulnerabilities? 5) What 

differences in rate of injury, type of injury, insomnia and anxiety are between grades? 

Method 

Electronic survey was used as a tool for measurable data through closed questionnaires. The 

form that the study used for the electronic survey was CSAI-2 (Anxiety), ISI (Injury) and 

physical injury severity according to the same definition as Tranæus (2013). The invitation to 

participate in the study was sent to all RIGs in Sweden, a total of 40 schools. Out of these 40 

schools 18 schools accepted to participate in the study, 8 schools voted to not participate and 

14 did not respond. Of the total population, 336 high school athletics students participated in 

24 different sports. The answers from the questionnaire are presented in a descriptive 

quantitative character and an analytical part. 

Results 

In the population, 70 percent were absent due to physical injuries, of which 41 percent were 

absent from training, competition or match longer than one week. 48 percent of all students 

had an overload injury and 22 percent traumatic injury in the past year. 15 percent showed 

significant sleep disorders. Self-confidence had an average of 22.3 ± 5.9 points, somatic 

concern, 18.6 ± 5.6 points, cognitive concern, 17.6 ± 4.8 points. Statistical analysis showed 

significant results between injury absence, ISI and CSAI-2 aside from somatic concern and 

injuries. Regarding differences between grades, the results showed no diferences in any 

aspects.  

Conclusion 

The conclusion of this study is that physical injuries are associated with sleep disorders and 

that anxiety is correlated negatively with both physical injuries and sleep. The result can help 

teachers and coaches to understand these factors may need to be noted at the start of young 

elite athletes. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att skapa en deskriptiv bild över de tre utvalda sårbarhetsfaktorer 

(tävlingsoro, sömnsvårigheter och fysiska skador) samt undersöka eventuella samband och 

skillnader mellan dessa gällande elever som läser specialidrott på Riksidrottsgymnasium 

(RIG). Studiens frågeställningar var: 1) Vilken fysisk skadefrekvens (överbelastning 

respektive traumatisk skada) har RIG-elever haft under det senaste året? 2) I vilken grad 

upplever RIG-elever tävlingsoro inför och under tävling/match? 3) I vilken grad upplever 

RIG-elever sömnsvårigheter? 4) Vilka samband eller skillnader finns mellan de tre valda 

sårbarhetsfaktorerna? 5) Vilka skillnader i skadefrekvens, skadetyp, sömnsvårigheter och 

tävlingsoro finns mellan årskurserna? 

Metod 

Elektronisk enkätundersökning användes som verktyg för mätbara data genom slutna 

enkätfrågor. De formulär som använts för den elektroniska enkätundersökningen var CSAI-2 

(tävlingsoro), ISI (Sömnsvårigheter) samt fysisk skadefrånvaro enligt definition av Tranæus 

(2013). Inbjudan till att delta i studien skickades ut till samtliga RIG i Sverige, totalt 40 

skolor. Av dessa tackade 18 skolor ja till deltagande, 8 tackade nej och 14 svarade inte på 

inbjudan. Av den totala populationen deltog 336 riksidrottsgymnasieelever från 24 olika 

idrotter. Svaren från enkäten presenteras dels i deskriptiv kvantitativ karaktär och dels i en 

analytisk del. 

Resultat 

Inom populationen hade 70 procent varit frånvarande på grund av fysiska skador under året 

(48 procent på grund av en överbelastnings- och 22 procent på grund av en traumatisk skada), 

varav 41 procent var frånvarande från träning, tävling eller match längre än en 

vecka.  Markanta sömnbesvär rapporterades hos 15 procent av eleverna. På CSAI-2 skalan 

hade självförtroende ett medelvärde på 22,3 ± 5,9 poäng, somatisk oro 18,6 ± 5,6 poäng, 

kognitiv oro 17,6 ± 4,8 poäng. Statistiska analysen visade signifikanta samband mellan 

skadefrånvaro, ISI och CSAI-2, förutom mellan somatisk oro och skadefrånvaro. Inga 

signifikanta skillnader i någon aspekt fanns mellan årskurserna. 

Slutsats 

Studiens slutsats är att fysiska skador har ett samband med sömnstörningar och att tävlingsoro 

korrelerar med både fysiska skador och sömnen negativt. Resultatet kan hjälpa lärare och 

tränare att få förståelse för dessa faktorer kan behöva uppmärksammas i starten av unga 

elitidrottares uppväxt. 
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1 Inledning 
Ett av de största och snabbast växande problemen mot folkhälsan är enligt 

världshälsoorganisationen, WHO (2017), den psykiska ohälsan. Socialstyrelsens rapport 

(2013, s.9) visar att 20 till 40 procent av den svenska befolkningen lider av någon form av 

psykisk ohälsa. 

 

Värdegrunden för idrottsverksamheten i Sverige har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram, i 

denna står det bland annat att idrotten aktivt ska arbeta mot kränkningar såväl på som utanför 

idrottsarenan (Riksidrottsförbundet 2013). Trots detta framkommer det i en rapport från 

intresseorganisationen barns rätt i samhället (Bris) i samarbete med SIFO att var tredje 

ungdom någon gång blivit kränkt, och vanligast är det bland pojkar i lagidrotter, där har 

närmare 40 procent upplevt att de blivit kränkta av en lagkamrat (SIFO 2012). De psykiska 

konsekvenserna som kränkningar sedermera kan leda till är minskad självkänsla och ett sämre 

välbefinnande, avhopp från skolan och sämre prestationsförmåga (Nilsson Lundmark, Nilsson 

& Wadeskog, 2016).  

 

Sedan 1980-talet har studier genomförts tillsammans med ungdomar i Sverige gällande deras 

psykiska hälsa. De resultat som framkommit är att den psykiska hälsan bland äldre ungdomar 

(16-24 år) har försämrats, men att det sedan planats ut på senare år. Mellan 1980 och 2003 

ökade sjukvårdsbesöken med åtta gånger fler besök 2003 jämfört med 1980. Den största 

ökningen för pojkar var mellan 1991 till 1998 medan den kraftigaste ökningen för flickor 

istället var mellan 1998 till 2005. 2005 var procentandelen med psykiska besvär för flickor 

som störst respektive 2008 för pojkar, efter detta har procentandelen sjunkit något. (Hagquist 

2011, s. 482; Hagquist 2013, ss. 674-675; Utredningen om ungdomars psykiska hälsa 2006). 

 

Trots studier som påvisar att den psykiska ohälsan har stagnerat så visar försäkringskassan 

statistik att antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade mest av samtliga 

sjukskrivningar, en ökning med 59 procent (Lidwall & Olsson-Bohlin 2016). Samtidigt 

berättar flera välkända personer om hur deras uppväxt präglades av utsatthet och ensamhet, 

det visar sig också att av telefonsamtalen som inkommer till Bris består 39 procent av psykisk 

ohälsa (Jägerskog et. al 2017). Socialstyrelsen (2013, s.8) anser att det är viktigt att identifiera 

den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar för att så tidigt som det är möjligt ställa diagnos 

och därmed initiera insatser.  
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1.1 Idrottares berättelser om psykisk ohälsa 

Quite often people come up to me and say ‘Wow! you look great, you look fantastic’ to which my stock 

response  has  become  ‘you  should  see  me  on  the  inside’.  Because  the  visible  self,  what  I  look  li

ke.  Yeah I look healthy. I am healthy. I am fit, probably fitter than most people physically for my age. 

But, intellectually,  it’s  not,  [pause]  it’s  like  spiritual;  spiritually I’m not very well at all. 

(Caudwell & Sugden 2017, s. 177) 

Fri översättning: 

Människor kommer fram till mig och säger “Wow! Du ser bra ut, du ser fantastisk ut” för vilket mitt svar 

har blivit “du borde se hur jag mår inombords”. Det är endast det kroppsliga som kan ses av andra. Visst, 

jag ser hälsosam ut. Jag är hälsosam. Jag är fysiskt stark, troligen fysiskt starkare än de flesta andra i min 

ålder. Men, inombords är det värre, [paus] det är som något andligt, andligt sätt mår jag inte alls bra. 

(Caudwell & Sugden 2017, s. 177) 

 

När det gäller elitidrottare är den allmänna uppfattningen att de är mentalt osårbara och tuffa 

vinnarskallar och därför har idrottspsykologi använts för att förbättra en normal 

prestationsförmåga till en optimal, toppad förmåga med hjälp av idrottspsykologisk 

färdighetsträning, vilket även kallas mental träning (Kenttä & Åkesdotter 2015). 

 

Det finns flera exempel bland elitidrottare som berättat om den psykiska ohälsan som pågått 

under deras aktiva karriär med problem som panikångest, ätstörningar och utbrändhet vilket 

är exempel på några av de sårbarhetsfaktorer som finns för psykisk ohälsa. Bland annat har 

förbundskaptenen inom friidrott, Karin Torneklint, sagt att det inte finns tillräckligt bra 

handlingsplaner inom elitidrotten, men hon medger samtidigt att fler och fler tillåts att prata 

om psykisk ohälsa och att detta gör det lättare för tränarna att hjälpa sina adepter (Häggström 

2017; Karlsson 2017). Trots detta verkar det alltjämt vara tabu att prata om och må psykisk 

dåligt. En grupp som framförallt lyfts fram mer och mer gällande den psykiska hälsan och 

framförallt den psykiska ohälsan är ungdomar. Pressen på att allt ska vara perfekt och de 

kroppsideal som idag skickas ut via de sociala medier som finns sätter stor press och stress för 

ungdomar (Nordlund 2017; Wahlberg 2017). Dessutom visar socialstyrelsen (2013 s.10) att 

allt fler svenska ungdomar vårdas för depression och ångest, även om viss forskning menar att 

en avmattning av ökningen av sökande för psykiska besvär har skett. Känslor som ångest, 

ängslan och oro kan enligt socialstyrelsen vara varningstecken på svårare psykisk ohälsa.  
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1.2 Vad är psykisk hälsa/ohälsa? 

Begreppet psykisk ohälsa är ett brett uttryck med flera olika definition och en kombination av 

med många olika sårbarhetsfaktorer. Psykiska problem, nedsatt psykisk hälsa och psykisk 

sjukdom är några av de begrepp som återfinns i litteraturen (Åkesdotter & Kenttä, 2015). 

Psykisk sjukdom används mest inom psykiatrin för att beskriva de tillstånd som uppfyller en 

klinisk diagnos. Psykisk ohälsa är, oavsett klinisk diagnos eller inte, förknippat med ett 

mänskligt lidande. Nationalencyklopedin definierar psykisk hälsa: “Psykisk hälsa är ett 

svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från psykisk sjukdom. En allmänt 

omfattad definition saknas således.” (Ottosson)  

 

Dock finns det definitioner av hälsa som på ett bra sätt försöker fånga innebörden. En 

definition av hälsa hämtad från Världshälsoorganisationen (WHO, 2009), “Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av 

sjukdom och handikapp.” Något som får ses som en utgångspunkt av hur vi ser på hälsa. 

Dock som Winroth och Rydqvist (2008) skriver att den har kritiserats för att vara orealistisk 

på grund av formuleringen “fullständigt välbefinnande”. Utredningen om ungdomars psykiska 

hälsa (2006, s. 50) beskriver begreppet psykisk ohälsa med att individer kan påverkas av 

bekymmer som bedöms vara psykiska, till exempel oro, extrem trötthet, irritation eller 

förvirring. Individen ser inte alltid själv vissa tillstånd som besvärande men som personer i 

omgivningen kan besväras av, till exempel ungdomar som har problem med att sitta still. 

Psykisk ohälsa utgörs av sådana oönskade psykiska tillstånd. 

 

Hälsa kan även diskuteras ur olika 

dimensioner och en förklaringsmodell 

som kan användas är hälsokorset (Se figur 

1). I relation till kroppslig hälsa, sjukdom 

och psykisk hälsa händer det att vi i 

vardagen förklarar en person som sjuk 

eller frisk, den andra dimensionen, en 

person som mår bra eller mår dåligt är 

istället inriktad på den upplevda hälsan.  

I praktiken finns det ett växelspel mellan 

den upplevd hälsa och kroppsliga hälsa. 

Figur 1- Hälsokorset, en förklaringsmodell för psykisk och 

kroppslig hälsa. (Winroth & Rydqvist, 2008) 



4 

 

En person kan alltså må bra även om den är sjuk och den kan må dåligt fast den är helt 

kroppsligt frisk. Det kan också vara att personen mår bra och är frisk samt att den mår dåligt 

och är sjuk. 

 

För en elitidrottare kan psykisk ohälsa innebära svårigheter i både vardagliga aktiviteter samt 

i träning eller tävling. Psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är sällan ett statistiskt 

tillstånd. I vissa fall fungerar personen till synes mer eller mindre helt utan besvär medans det 

under andra perioder påverkar personen mer påtagligt och tydligt. Att få kunskap om, 

upptäcka i ett tidigt skede samt erbjuda behandling är av stor betydelse för att främja en 

hållbar idrottskarriär som tar hänsyn till både hälsa och idrottslig prestation. (Åkesdotter & 

Kenttä, 2015). 

 

1.3 Tillstånd som kan leda till psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kopplas ofta samman med stress och faktorer som nedstämdhet, ängslan och 

sömnsvårigheter. Ordet stress är enligt sin betydelse en påfrestning som kan orsakas av olika 

faktorer, vilket i sin tur kan leda till spänning. Stressreaktioner kan både vara positiva som 

negativa, åt vilket håll stressen bär beror främst på balansen mellan krav och förmåga. 

Exempelvis är en positiv stress när det går att känna utmaning i det som ska genomföras 

medan exempelvis en känsla av hjälplöshet är i negativ bemärkelse (Utredningen om 

ungdomars psykiska hälsa 2006, s. 33; Winroth & Rydqvist 2008, s.150). Fysiska skador ser 

även ut att kopplas samman med stress då Tranæus (2013, s. 20 f.) påvisar att flertalet 

överbelastningsskador har ett samband med personer som samtidigt upplevt stress. 

 

1.3.1 Sömnsvårigheter 

Sömnsvårigheter är ett relativt vanligt problem bland Sveriges befolkning. En studie av SBU: 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2010) visar att ungefär 30 % kvinnor 

och 20 % män av Sveriges befolkning har sömnproblem, och under de senaste två årtiondena 

har det skett en ökning av personer med sömnbesvär. De flesta av de svenskar som söker 

hjälp för sina sömnbesvär eller sömnstörningar har en upplevelse av en försämring av 

funktionsförmågan och ett sämre välbefinnande som de relaterar till för lite sömn tid och/eller 

för dålig sömnkvalitet. (SBU 2010)  
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Sömnens primära syfte är att återställa kroppsliga och mentala funktioner. Om inte sömnen 

tillgodoses kan det leda till att man blir lättirriterad, aggressiv och får sämre 

koncentrationsförmåga. Sömnbehovet är mycket individuellt och är framförallt kopplat till 

ålder. Vuxna klarar sig på runt sju till åtta timmars sömn och barn och ungdomar behöver mer 

sömn men det finns ingen exakt siffra på hur många timmar varje person bör sova, bara 

rekommendationer. (Winroth & Rydqvist 2008, s.142) 

 

Förekomsten av sömnstörningar hos ungdomar är vanligare än vad många tror. Johnson et al. 

(2006) undersökte ungdomar mellan 13 till 16 år och det visade sig att tio procent av 

ungdomarna hade upplevt sömnstörningar under sin uppväxt. Orsaken till sömnstörningarna 

hos ungdomarna var uppdelat i tre olika kategorier: svårigheter att somna (68 procent), 

svårigheter med att bibehålla sömn (26 procent) och dålig sömnkvalitet (48 procent).  

 

Sömnsvårigheter stöter många på, även elitidrottare. Gupta, Morgan och Gilchrist (2017) har i 

en översiktsartikel sammanställt resultaten från 37 artiklar om sömnsvårigheter hos 

elitidrottare. De kom fram till att elitidrottare i allmänhet visar ett utbrett sömnbesvär som 

karaktäriseras av längre perioder av bristande sömn, större sömnfragmentering, överdriven 

trötthet på dagtid, och avsaknad av stärkande sömn. Det visades även att riskfaktorer för 

sömnstörningar hos elitidrottare var framför allt träning, resor och tävlingar.  

 

Träningarnas påverkan kunde bero på att elitidrottare var tvungna att kliva upp tidigt eller gå 

och lägga sig senare, vilket minskade den totala sömntiden vilket i sin tur ökade tröttheten 

under dagen. Det kunde öka förekomsterna av kortare vilostunder under dagen. Resorna 

associerades framför allt med jet-lag då flera elitidrottare reser långa vägar för att tävla. Jet-

lag hade signifikanta effekter på sömnrutiner, sömnkvalitet och sömnens effektivitet. 

Tävlingarnas påverkan var framförallt vilken tid på dygnet tävlingarna låg på och beroende på 

om det var en tävling på kvällen eller på morgonen så förkortades den totala sömnen. (Gupta, 

Morgan & Gilchrist 2017). Von Rosen et al. (2017a) genomförde en studie på elitidrottande 

ungdomar som gick på Riksidrottsgymnasium (RIG). Det visade sig bland annat att en stor 

andel av ungdomarna sov alldeles för lite. Av eleverna som deltog i studien sov 19 % mindre 

än åtta timmar per natt på vardagarna, vilket Von Rosen et al. anser vara otillräckligt med 

sömn.  
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För att mäta sömnsvårigheter finns flera olika metoder och verktyg att använda. En av dessa 

är ISI, en sömnskala som används för att ta reda på om personer lider av insomni eller inte. 

(Morin, 2003; Bastien, Valliéres & Morin, 2001) ISI-skalan är med god validitet användbart 

som screeninginstrument, och som ett verktyg för uppföljning av behandling mot insomni. 

(Bastien, Valliéres & Morin, 2001) Den svenska versionen av ISI har använts vid två studier 

av Carlbring och Broman där den visat en hög inre samstämmighet, goda korrelationer och 

hög Cronbach’s alfa. (Trott 2009)  

 

1.3.2 Tävlingsoro 

Tidigare har vi nämnt vad stress innebär för den psykiska hälsan, vidare berörs elitidrottande 

ungdomar även av den oro som kan uppstå i samband med tävling eller match, och hur denna 

oro i sin tur kan leda till en inre stress. När en individ blir nervös eller orolig kommer det att 

ske kroppsliga reaktioner som individen inte själv alltid är medveten om eller vet hur den ska 

hantera. Det finns komplexa samband mellan anxiety (ängslan, oro), självförtroende och 

kontroll över sin egen kropp (Polman et al, 2007). Hög nivå av somatisk oro leder till att 

kroppens finmotorik kan störas, kognitiv oro kan påverka idrottsprestationer samt hälsa och 

välbefinnandet (Woodman & Hardy 2003; Winroth & Rydqvist 2008, s. 150).  

 

Därav utformades under 90-talet ett självskattningsformulär för att mäta tävlingsrelaterad oro, 

Competitive state anxiety inventory-2 (CSAI-2). Tävlingsmomentet är ofta en stressande 

situation, och innehar effekten av att väcka starka negativa och/eller positiva emotionella 

reaktioner hos idrottare. En möjlig konsekvens av stressen är att idrottare presterar under sin 

normala förmåga. Tävlingsoro ses generellt som ett flerdimensionellt begrepp, med både en 

kognitiv och somatisk komponent. Konsekvenserna av alltför hög tävlingsoro kan bli stora, 

exempelvis när en golfare missar en avgörande, men förhållandevis enkel putt, eller när en 

fotbollsspelare missar hela målet vid en avgörande straffläggning. Därav har det under de 

senaste fyra-fem decennierna varit populärt att forska kring och förstå hur, när och varför 

tävlingsoro påverkar prestationen, och även hur idrottare kan lära sig att reglera sin 

tävlingsoro. Från start var tanken att CSAI-2 endast skulle mäta den kognitiva och somatiska 

oron, detta ändrades sedan till att även mäta självförtroende då det efter explorativa 

faktoranalyser upptäcktes att den kognitiva faktorn, något oväntat, delade upp sig i två olika 

faktorer. (Lundqvist & Hassmén 2005a, s.129) 
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1.3.2.1 Kognitiv oro 

Kognitiv oro handlar om individens oro över sin egen prestation i tävling, samt hur individen 

ser på personer runt sig, och hur de ska uppfatta den prestation som individen genomför. 

Exempelvis “Jag är orolig att jag ska underprestera vid press” och “Jag är orolig över att 

andra ska bli besvikna över min prestation” (Lundqvist & Hassmén 2005b, s.732).  

 

1.3.2.2 Somatisk oro 

Somatisk oro innebär att individen har en orolig känsla över sin prestation eller att individen 

känner av en förhöjd puls och hjärtrusning inför en tävling eller match. Exempelvis “Min 

kropp känns spänd”, “Jag känner mig skakis”, “Mitt hjärta rusar” och “Min kropp känns liten” 

(Lundqvist & Hassmén 2005b, s.732).  

 

1.3.2.3 Självförtroende 

Den tredje aspekten i Competitive state anxiety inventory-2 (CSAI-2) är självförtroendet och där 

innebär det att individen känner sig självsäker och har bra självförtroende inför och under 

tävling eller match. Exempelvis “Jag känner att jag har bra självförtroende” och “Jag känner 

mig självsäker inför den prestation jag ska genomföra” (Lundqvist & Hassmén 2005b, s.732). 

 

1.3.3 Fysiska skador 

Tranæus (2013, s. 20 f.) undersökte sambandet mellan stress och fysiska skador och där 

framkom att flera av de som diagnostiserades med en överbelastningsskada upplevt stress 

under en längre period innan skadan uppkom, exempelvis stress i relationer, i skolan, i arbetet 

eller inom sin idrott. I samband med detta hade de tränat hårdare eller mer än normalt, och 

inte heller lyssnat på kroppens varningssignaler. Ytterligare problem som framkom var 

individer som ansåg att de inte hade tid till återhämtning, eller stått över träning på grund av 

mental och fysisk trötthet.  

 

Tranæus (2013, s. 20 f.) definierar allvarlighetsgraden av en fysisk skada genom antalet dagar 

i rad som idrottaren är frånvarande från sin idrott. I denna studie används indelningen; lätt 

skada: frånvaro 1-7 dagar, måttlig skada: frånvaro 8-30 dagar och allvarlig skada: frånvaro 

över 30 dagar. Utöver detta går det att klassificera om skadan uppkom efter en traumatisk 
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händelse eller om det var en överbelastningsskada. Traumatisk händelse innebär en skada som 

uppkommer akut med eller utan kontakt med en annan spelare eller föremål. 

Överbelastningsskada innebär smärta eller besvär från rörelseorgan utan känt trauma 

(Tranæus 2013, s. 20). Fuller et al. (2006) har en liknande definition, med den största 

skillnaden att de delar in första steget i skalan i två delar, minimal 1-3 dagar, mild 4-7 dagar, 

måttlig skada 8-28 dagar, allvarlig skada >28 dagar, samt att de också har ett svarsalternativ 

“skada som avslutade din karriär”. I denna studie har vi valt att använda oss av Tranæus 

(2013, s. 20) skala då den passar in bra på unga idrottare samt att idrottarna som svarar ska 

tänka tillbaka, då kan det vara svårt att veta om det var exempelvis tre eller fyra dagar medan 

det är enklare att komma ihåg om individen var borta längre eller kortare tid än en vecka.  

 

I en studie av Heijne och Von Rosen framkom det att 30 procent av eleverna vid 

riksidrottsgymnasium är fysiskt skadade varje vecka. Detta kan leda till sömnproblem, 

nedstämdhet och skuldkänslor. Den fysiska skadan kan även innebära en typ av utsatthet och 

att individen som är skadad hamnar utanför gruppen. “Man blir väldigt ensam när man är 

skadad. Typ jag har varit i gymmet i princip varje dag. Ensam på träningen hela den här 

perioden.” (2017) 

 

Von Rosen et al. (2017b) undersökte om en ökad träningsvolym, träningsintensitet och 

samtidigt minskande av sömn ökade risken för fysiska skador hos elitidrottande ungdomar. 

Det visade sig att kombinationen av ökad träningsvolym, träningsintensitet och minskande 

sömn fördubblade risken för skador. Om ungdomarna samtidigt hade en låg självkänsla så 

ökade risken för fysiska skador med nästan tre gånger. 

 

1.4 Elitidrottares psykiska hälsa 

I elitidrottares vardag är det noga med ständiga kontroller av fysisk kapacitet och status. Det 

är ofta stor prioritet att kroppen hålls frisk och skadefri för att kunna prestera och utveckla den 

fysiska kapaciteten. Den psykiska förmågan och statusen får inte alls samma uppmärksamhet. 

Det är till exempel endast i Frankrike som det systematiskt genomförs psykiatriska 

bedömningar av sina elitidrottare på nationell nivå (Åkesdotter & Kenttä, 2015). Enligt 

Reardon och Factor (2010) kan förklaringen kring det relativt outforskade området om 

elitidrottares psykiska ohälsa vara baserat  på omgivningens synsätt att elitidrottare har en 

idealiserad livsstil. Det kan även finnas antaganden om att idrottare inte har samma problem 
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med psykisk ohälsa som normalbefolkningen (Reardon & Factor, 2010). Åkesdotter och 

Kenttä (2015) påpekar att det troligtvis är mer komplicerad förekomst av psykisk ohälsa inom 

elitidrotten än en direkt avbild av det övriga samhället. Dessutom finns det väldokumenterade 

positiva samband mellan god psykisk hälsa, fysisk hälsa och fysisk aktivitet på motionsnivå. 

(Hughes & Leavey, 2012; Bär & Markser, 2013; Glise, Lindegård Andersson & Jonsdottir, 

2011).  

 

Det går dock inte att jämföra de avsevärt högre krav som ställs på elitidrottande än kraven 

som ställs hos en utövare av motionsträning. Den fysiska aktiviteten som utförs i samband 

med elitträning kan vara psykiskt, fysiskt och neurologiskt stressande för kroppen, vilket kan 

leda till fysiska skador eller mentala belastningar som kan härledas till stress och 

prestationsångest. (Hughes & Leavey, 2012; Åkesdotter & Kenttä, 2015) 

 

Elitidrottare har tidigare setts som hälsosamma och välmående, det är även en bild där 

elitidrottare anses vara skyddade mot psykisk ohälsa vilket har motbevisats av dagens 

forskning (Bär & Markser, 2013; Åkesdotter & Kenttä, 2015). Det är en många påfrestningar 

och beteenden både psykiskt och fysiskt som idealiseras eller förminskas vad gäller 

elitidrottares hälsomässiga beteenden (Reardon & Factor, 2010). I preliminära resultat från en 

svensk studie kring upplevd psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare visar det sig att drygt 30 

procent har någon gång mått så psykiskt dåligt att de upplevt en funktionsnedsättning inom 

sin idrott och i sitt vanliga liv under en tidsperiod på två veckor eller längre (Åkesdotter & 

Kenttä, 2015). 

 

1.5 Problemområde 

Eftersom det visas att en del elitidrottare och ungdomar har problem med den psykiska hälsan 

samt att skadefrekvensen hos RIG elever är så pass hög väcktes vårt intresse av att undersöka 

detta område. RIG elever är i många fall redan elitidrottare, eller på väg dit, och de måste 

ständigt leva upp till krav från både tränare, föräldrar, sponsorer, förbund och inte minst sig 

själva att lyckas inom sin idrott, samtidigt som de är vanliga ungdomar som ska klara av allt 

vad det innebär att vara ungdom i dagens samhälle. Då det saknas studier som tar upp 

elitidrottande ungdomars sårbarhetsfaktorer för psykisk hälsa så finner vi här en 

kunskapslucka.  
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 

1.6.1 Stress- sårbarhetsmodellen  

Stress- sårbarhetsmodellen utgår ursprungligen från en modell av Zubin och Spring (1977) 

där den användes som teori/modell för uppkomsten av schizofreni under namnet 

vulnerabilitetsmodellen. Efter senare vidareutveckling har den använts som en 

förklaringsmodell för att förstå psykopatologi och psykisk ohälsa. 

 

Figur 2 - Stress- sårbarhetsmodellen (Zubin & Spring, 1977)  

Stress- sårbarhetsmodellen utgår ifrån individers olika utsträckning av sårbarheter vilket 

medför att individer påverkas olika av samma nivå av yttre stress. Sårbarheter är resultatet av 

både medfödda genetiska, biologiska egenskaper, psykologiska faktorer, vilket delvis är 

resultat av både yttre sociala faktorer, miljö och socialt nätverk. Yttre stress och yttre 

påfrestningar är de stressorer som individer utsätts för.  

 

En individ med högre sårbarhetsgrad har lägre stresströskel och en individ med lägre 

sårbarhetsgrad har då högre stresströskel. De individer som har en låg sårbarhet kan klara av 

relativt stora yttre påfrestningar och ändå lyckats upprätthålla sitt välbefinnande. Det finns 

dock de individer som har en hög sårbarhet och med en ganska liten yttre påfrestning kan 

drabbas av psykisk ohälsa och stress. (Broberg et.al 2003) 

 

1.7 Syfte och Frågeställning 

Syftet med studien är att få en deskriptiv bild över området och undersöka eventuella 

samband och skillnader mellan tre utvalda sårbarhetsfaktorer (tävlingsoro, sömnsvårigheter 
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och fysiska skador) gällande elever som läser specialidrott på ett Riksidrottsgymnasium 

(RIG). Studien har således följande frågeställning: 

 

• Vilken fysisk skadefrekvens (överbelastning respektive traumatisk skada) har RIG-

elever under det senaste året? 

• I vilken grad upplever RIG-elever tävlingsoro inför och under tävling/match? 

• I vilken grad upplever RIG-elever sömnsvårigheter? 

• Vilka samband eller skillnader finns mellan de tre valda sårbarhetsfaktorerna? 

• Vilka skillnader i skadefrekvens, skadetyp, sömnsvårigheter och tävlingsoro finns 

mellan årskurserna? 

 

2 Metod och Material 

Metoden som använts är av kvantitativ, deskriptiv karaktär. I och med att enkäten används 

som verktyg som undersöker mätbara data genom slutna enkätfrågor är studien av kvantitativ 

karaktär (Esaiasson 2007, s. 214). 

 

De mätinstrument som använts har även använts i tidigare studier med god reliabilitet och 

validitet. De är pålitliga och tillförlitliga, men kan ha en felmarginal då respondenterna 

uppskattar sin egen känsla eller skadeperiod bakåt i tiden vilket kan leda till att de glömmer 

vissa detaljer. Positivt med enkäter är att frågorna standardiseras för att passa fler individer, 

förhoppningsvis samtliga deltagare. Insamlat material används sedan för att ge en bild om 

likheter eller skillnader mellan beroende och oberoende faktorer (Hultén, Hultman & Eriksson 

2007, s.74). Studiens mätinstrument är i form av webbaserad enkätundersökning med 

självskattningsformulär som har fasta svarsalternativ i nominalskala (se bilaga 3). Enkäten 

som skickades ut via mail till samtliga RIG tog mellan 5-10 minuter att genomföra. Den 

relativt korta tidsåtgången är en förutsättning för att få in många svar. En längre enkät kan ge 

upphov till att respondenterna inte orkar eller vill svara, alternativt att de inte svarar 

sanningsenligt utan istället “hittar på” svar (Esaiasson et al. 2017, s. 242). 

 

2.1 Självskattningsformulär 

De formulär studien använt är CSAI-2 (tävlingsoro), ISI (sömnsvårigheter) samt fysiska 

skador enligt definition av Tranæus (2013). 
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2.1.1 Tävlingsoro 

Competitive state anxiety inventory-2 (CSAI-2; se bilaga 3) är ett multidimensionellt 

frågeformulär bestående av 27 påståenden där respondenterna har möjlighet att skatta sin 

känsla i olika situationer, resultatet beräknas i tre olika skalor, kognitiv oro (fråga 1, 4, 7, 10, 

13, 16, 19, 22 & 25), somatisk oro (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 & 26) samt självförtroende (3, 6, 

9, 12, 15, 18, 21, 24 & 27). Svarskalan har fyra alternativ, från “1 Inte alls” till “4 en hel 

del”.   

 

2.1.2 Sömnsvårigheter 

För mätning av sömnlöshet används ett självskattningsformulär, Insomnia Severity Index 

(ISI) (Bastien, Valliéres & Morin, 2001). Syftet med självskattningsformuläret är att få fram 

ett snabbt mått på besvärsgrad av sömnbesvär. Enkäten består av sju frågor som undersöker 

insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur 

sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret bekymrar individen. 

Respondenterna ska ta ställning vid varje fråga hur de upplevt sina sömnvanor den senaste 

månaden och sedan ange svaren på en femgradig skala från 0 “inte alls” till 4 “väldigt 

mycket”. Sedan sammanställs svaren och en totalpoäng räknas ut mellan spannet 0 till 28 

poäng där högre poäng indikerar högre grad av sömnbesvär.  

 

Mellan poäng 0 till 7 ges indikationer på att personen sannolikt inte har signifikanta 

sömnbesvär. Poäng mellan 8 till 14 antyder att personen har vissa problem med sömnen, men 

är under gränsvärdet för sömnbesvär. Poäng från 15 till 21 antyder på en medelsvår 

sömnstörning som är kliniskt signifikant. Poäng mellan 22 till 28 visar svåra och kliniskt 

signifikanta sömnbesvär. Den mest betydelsefulla gränsen går vid 14 poäng vilket anses skilja 

mellan signifikanta och icke-signifikanta sömnproblem. (Bastien, Valliéres & Morin, 2001; 

Morin et al. 2011) 

 

2.1.3 Fysiska skador 

Fysiska skador mättes genom självskattningsformulär där allvarlighetsgraden på skadan 

klassificerades baserat på antalet dagar i rad som individen är borta från träning under det 

senaste året. Noll dagar innebär att individen inte varit skadad under det senaste året, lättare 

skada innebär frånvaro 1-7 dagar, måttlig skada 8-30 dagars frånvaro och allvarlig skada över 
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30 dagar. Utöver detta klassificeras skadan som traumatisk eller överbelastningsskada. 

Traumatisk skada uppkom akut med eller utan kontakt med en annan spelare eller föremål, 

överbelastningsskada ger smärta eller besvär i muskler och leder utan känt trauma. Individen 

betraktades som skadad fram till dess att individen kunde delta i träning och matchspel. 

(Tranæus 2013) 

 

2.2 Urval 

I Sverige finns 153 skolor som erbjuder idrottsutbildning i någon form, riksidrottsgymnasium 

(RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Avgränsningar som genomförts i 

studien är att endast RIG har tillfrågats, cirka 1200 elever är för närvarande aktiva vid någon 

av de RIG som finns i Sverige 40 skolor i lika många städer blev inbjudna via mail att delta i 

enkätundersökningen (Heijne & Von Rosen 2017; Skolverket 2017). Totalt erbjöds 35 olika 

idrotter. 21 olika idrotter tackade ja och erbjöd sedan sina elever att delta. Totalt rekryterades 

336 elever till undersökningen. Se figur 3 för översikt av rekryteringen. 

 

Detta är ett tillgänglighetsurval, på grund av studiens design samt den tidslängd som fanns att 

tillgå under processen. Det finns både för- och nackdelar med denna process, fördelar är att 

det går relativt snabbt att rekrytera deltagare till studien samt att det är ekonomiskt 

genomförbart. Nackdelarna är osäkerheten i huruvida de som svarar står för representativt 

urval av undersökningsgruppen (Hassmén och Hassmén 2008, s. 109).  
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Figur 3. Urvalsprocess. Steg 1: totalt antal skolor som erbjuder idrottsutbildning. Steg 2: 40 Skolor som erbjuder RIG. Steg 

3: Antalet RIG som tackade ja, respektive nej eller inte gav svar. Steg 4: antalet elever som fick chansen att svara på 

enkäten. Steg 5: antalet svar respektive ej svar från de tillfrågade eleverna.  

 

2.3 Bortfall 

Av de 40 skolor som erbjöds att vara med svarade 18 skolor ja, detta innebär att 570 elever 

fick tillgång till enkäten, av dessa svarade 336 stycken (59 procent) på enkäten och 234 

stycken (41 procent) svarade inte på enkäten, detta trots två påminnelser som skickades via 

mail. 

 

2.4 Validitet & Reliabilitet 

Självskattningsformuläret CSAI-2 anses ha god validitet och reliabilitet, detta baseras främst 

på ursprungliga valideringsstudier som genomfördes när instrumentet utvecklades (Lundqvist 

& Hassmén 2005a, s. 128).  

 

Formuläret som används i studien för att mäta sömnbesvär, ISI, som enligt flera studier har 

god validitet och reliabilitet när det kommer till att kvantifiera uppfattad svårighetsgrad i 

sömnbesvär (Bastien, Valliéres & Morin, 2001; Morin et.al 2011; Trott, 2009). Eva Trott 
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(2009) undersökte validiteten och reliabiliteten av den svenska versionen av ISI och resultatet 

stärker de tidigare fynden att ISI har god validitet och reliabilitet. 

 

Självskattningsformuläret för mätning av allvarlighetsgraden av skador (baserat på antalet 

dagar som utövarna har varit frånvarande från träning, tävling eller match) har inte validerats. 

Den har dock använts som klassificering av allvarlighetsgraden av skador vid tidigare studier 

(Fuller et.al, 2006; Tranæus, 2013) 

 

2.5 Etiska Övervägande 

Arbetet följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2008). De fyra huvudkraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eleverna 

har rätt att få veta vad forskningen har för syfte och vad deras information ska användas till. 

Information om att det är frivilligt att delta och att de när som helst under undersökningen har 

rätt till att avbryta sin medverkan. Individerna som svarat på enkäten är helt anonyma och det 

ska inte vara möjligt att härleda informationen till eleverna. Dessutom skall eleverna inte 

kunna påverkas av det presenterade resultatet. Data är insamlad via elektronisk enkät. 

Uppgifterna som lämnats in används endast för denna forsknings ändamål. 

 

2.6 Genomförande 

Arbetet började med att definiera tre sårbarhetsfaktorer för att sedan hitta 

självskattningsformulär som sedan tidigare var bearbetade och validerade. Efter 

uppstartsprocessen bjöd vi in samtliga 40 RIG med totalt ca. 1200 elever. I inbjudningsmailet 

klargjordes de etiska aspekterna för samtliga berörda parter.  

 

När en skola tackade ja till deltagande skickades enkätlänken till ansvarig lärare, 

idrottsutbildningssamordnare och i enstaka fall, direkt till eleven. Där framgick ytterligare 

information samt återigen de etiska aspekterna. Mellan 29 november och 11 december 2017 

fick de rekryterade eleverna svara på enkäten en gång. Resultatet har sedan bearbetats och 

analyserats. 

 

Webenkäten genomfördes via domänen http://www.easyquest.com/se/. Denna domän 

användes då den var kostnadsfri, inga andra program behövdes installeras, samt att den var 

http://www.easyquest.com/se/
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användarvänlig för dator, surfplatta eller smartphone. Det var även enkelt att exportera 

resultatet till både Excel och SPSS.  

 

2.7 Statistisk analys 

Insamlade värden bearbetades först i Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, 

Redmond, Washington, USA) och där genomfördes beräkningar av slutpoäng av kognitiv oro, 

somatisk oro, självförtroende samt ISI. All data exporterades sedan från Microsoft Excel 2013 

till statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS version 24). I SPSS genomfördes 

sambandsanalyser mellan de tre självskattningsformulären. CSAI-2 delades in i tre olika 

kategorier, kognitiv oro, somatisk oro samt självförtroende. Sambandsanalysen mellan 

samtliga variabler genomfördes via funktionen linjär regression. 

 

För att mäta styrkeförhållandena i korrelationen mellan variablerna användes SPSS funktion 

“correlate”, “bivariate”, “two-tailed”. Denna analys genomfördes mellan studiens tre olika 

självskattningsformulär. Statistisk signifikans sattes till p <0,05. SPSS användes även till att 

ge den deskriptiva bilden av de inhämtade resultatet samt i uträknandet av standardavvikelser.  

 

3 Resultat 

I kommande del presenteras selektivt valda resultat av enkätundersökningen vilka är av 

relevans för studiens syfte och besvarar frågeställningarna. Detta genom en deskriptiv 

kvantitativ överblicksbild av de tre undersökta sårbarhetsfaktorerna och hur det ser ut mellan 

årskurserna. Samt presenteras sambandsanalys mellan de valda sårbarhetsfaktorerna. 

 

3.1 Vilken fysisk skadefrekvens (överbelastning respektive 

traumatisk skada) har RIG-elever haft under det senaste året? 

Av 336 RIG-elever var 70 procent borta på grund av fysiska skador det senaste året där 41 

procent var borta från träning, tävling eller match längre än en vecka. Fördelningen var att 29 

procent var frånvarande 1-7 dagar, 19 procent var frånvarande 8-30 dagar och 22 procent var 

frånvarande längre än 30 dagar på grund av fysisk skada. Således hade endast 30 procent varit 

fysiskt skadefria under det senaste året. (se tabell 1) 
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Tabell 1- Skadefrånvaro hos RIG-Elever (N=336) under det senaste året visat i antal och procent. 

 

De skador som rapporterades i samband med träning, tävling eller match delades in i tre olika 

delar, det framkom att nästan hälften (48 procent) av alla RIG-elever hade en 

överbelastningsskada och två av tio (22 procent) elever hade varit borta från sin idrott efter att 

ha fått en traumatisk skada under det senaste året (Se figur 4) 

 

Figur 4. Deskriptiv bild av resultatet från RIG-elvernas (N=336) typ av skada. Resultatet presenteras i medelvärde och 

standardavvikelse.  

 

3.2 I vilken grad upplever RIG-elever tävlingsoro inför och under 

tävling eller match? 

Den deskriptiva bilden är att RIG-eleverna upplever något högre än medelnivå av oro inför 

och under tävling eller match. Självförtroendet hos eleverna var relativt högt med ett 

medelvärde på 22,3 ± 5,9 poäng (av maximalt 36 poäng). Den somatiska oron hade ett 

medelvärde på 18,6 ± 5,6 poäng och kognitiv oro hade medelvärde på 17,6 ± 4,8 poäng. 
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Figur 5-Deskriptiv bild av resultatet från RIG-elvernas (N=336) respons av Csai-2. Resultatet presenteras i medelvärde och 

standardavvikelse.  

 

3.3 I vilken grad upplever RIG-elever sömnsvårigheter? 

Närmare varannan RIG-elev har sannolikt inga problem med sömnsvårigheter medan var 

tredje RIG-elev har vissa antydningar till sömnsvårigheter och är precis under det uppsatta 

gränsvärdet. Var sjunde RIG-elev har antydningar till medelsvåra sömnsvårigheter och endast 

en på hundra påvisar svåra och kliniskt signifikanta sömnsvårigheter (se figur 6). Medelvärdet 

för resultatet av sömnsvårigheter var 8,59 ± 5,4 poäng vilket ligger klart under gränsen för 

sömnproblem på 14 poäng (Bastien, Valliéres & Morin, 2001; Morin et al. 2011) 
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 Figur 6. En deskriptiv bild av RIG-elevernas (N=336) resultat på självskattningsformuläret, Insomnia Severity Index (ISI) 

 

3.4 Vilka samband eller skillnader finns mellan de tre valda 

sårbarhetsfaktorerna? 

3.4.1. Samband mellan sömnsvårigheter och tävlingsoro 

Analysen mellan sömnsvårigheter och tävlingsoro visar ett starkt signifikant samband och 

samtliga variabler påvisar medelstarka korrelationer, sömnsvårigheter och kognitiv oro (r = 

0,368; p = 0,001), somatisk oro (r = 0,355; p = 0,001), självförtroende (r = -0,330; p = 0,001).  
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Figur 7. Grafisk illustration av korrelationen mellan sömnsvårigheter (ISI) och somatisk oro (Csai-2) i en scatterplot. 

(N=336) 

3.4.2 Samband mellan skadefrånvaro och tävlingsoro 

Mellan skadefrånvaro och tävlingsoro påvisades signifikanta men små korrelationer med två 

av Csai-2 variabler, kognitiv oro (r = 0,153; p = 0,005) och självförtroende (r = -0,135; p = 

0,013). Mellan skadefrånvaro och somatisk oro (r =0,104; p = 0,057) påvisades liknande 

korrelation, dock icke-signifikant. 

 

3.4.3 Samband mellan fysiska skador och sömnsvårigheter 

Ett starkt signifikant men litet samband påvisades mellan fysiska skador och sömnsvårigheter 

(r =0,140; p =0,010). Av de 336 RIG-elever som svarade hade 235 elever (70 procent) varit 

frånvarande från sin idrott på grund av skada under det senaste året. Överbelastningsskador 

var den största orsaken och utgjorde 69 procent (165 personer) samtidigt som endast 31 

procent (73 personer) av de 235 inrapporterade skadorna var av traumatisk karaktär. 
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Tabell 2-Sambandsanalys mellan Sömnsvårigheter (ISI) och Skadefrånvaro. * Korrelation är signifikant till 0,05 nivå 

 

3.5 Deskriptiv bild mellan årskurserna gällande skadefrekvens, 

skadetyp, sömnsvårigheter och tävlingsoro. 

Tabell 3- Deskriptiv bild gällande tävlingsoro (CSAI-2) och sömnsvårigheter (ISI) mellan årskurserna. Tävlingsoro och 

sömnsvårigheter redovisas med ett medelvärde.  

 

Utifrån den deskriptiva tabellen från resultatet av undersökningen i förhållande till vilken 

årskurs som eleverna gick i under undersökningsperioden visas en relativt jämn fördelning. 

Det är inga stora skillnader i medelvärde utifrån de tre olika delarna av CSAI-2, kognitiv oro, 

somatisk oro och självförtroende. Utifrån ISI visas det ett högre medelvärde i de högre 

årskurserna.  

 

 

Tabell 4. Deskriptiv bild gällande skadefrånvaro mellan årskurserna. Skadefrånvaro redovisas i andel procent av eleverna. 

 

Skadefrånvaron är relativt lika under åren, däremot är skadefrekvensen lägre gällande 

allvarliga skador (>30 dagar) hos eleverna i årskurs ett (19 procent) än vad det är i årskurs tre 

(24 procent). Närmare varannan elev är frånvarande på grund av överbelastningsskador i 

samtliga årskurser och var fjärde elev (årskurs 1) samt var femte elev (årskurs 2 och 3) är 
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frånvarande från sin idrott på grund av traumatiska skador. 37 procent av årskurs ettorna har 

varit frånvarande längre än en vecka på grund av skada och siffrorna för årskurs två och tre 

överstiger 40 procent sträcket, vilket innebär att nästan varannan elev varit frånvarande längre 

än en vecka från sin idrott på grund av fysiska skador. 

 

Tabell 5. Deskriptiv bild gällande vilket typ av skada RIG-eleverna hade utifrån vilket årskurs de gick i. Fysiska skador 

redovisas i andel procent av eleverna. 

 

 

4 Diskussion 

Syftet med studien var att skapa en deskriptiv bild över tre sårbarhetsfaktorer samt undersöka 

samband eller skillnader mellan dessa faktorer hos elever med specialidrott vid 

riksidrottsgymnasium. Dessa tre sårbarhetsfaktorer har fram tills nu inte undersökts på RIG-

elever utan det som tidigare forskats kring är framförallt de fysiska skadorna, vilka även 

denna studie tar upp och undersöker. Förhoppningen är att lyfta diskussionen kring psykisk 

ohälsa som länge levt under tabu, och att fler får upp ögonen för detta. Förhoppningsvis ökas 

förståelsen för att hjälp kan behövas redan på ett tidigt stadium, innan individer slutar med sin 

idrott, eller att det på något vis ska drabba skolarbetet negativt, samt att våra ungdomar ska 

våga berätta och få hjälpen de behöver.  

 

De signifikanta korrelationer som framkom var resultaten mellan kognitiv oro och 

skadefrånvaro (r =0,368; p <0,001), självförtroende och skadefrånvaro (r =0,135; p <0,001) 

samt mellan ISI och skadefrånvaro (r =0,140; p <0,010). Den deskriptiva bilden är 70 procent 

av de tillfrågade under det senaste året varit frånvarande på grund av fysisk skada. 48 procent 

på grund av överbelastningsskador och 22 procent på grund av traumatisk skada.  
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4.1 Resultatdiskussion 

I tidigare studier om fysiska skador har det påvisats att många idrottare är skadade. I en 

innebandystudie av Tranæus (2013) visas det att 78 procent av de tillfrågade drabbades av 

någon form av skada under en säsong. Tranæus utvecklar även sitt resonemang och menar att 

stress är en riskfaktor för skador. En nyare studie av Heijne och Von Rosen (2017) påvisar 

även de att ca 75 procent av RIG-eleverna varit allvarligt skadade vid minst ett tillfälle under 

ett läsår. Dessa resultat är i linje med resultatet i denna studie, nämligen att 70 procent av de 

som tillfrågats under det senaste året någon gång haft en överbelastnings- eller traumatisk 

skada. I Heijne och Von Rosen (2017) gjordes även en jämförelse mellan tjejer och killar där 

tjejerna var mer drabbade av allvarliga skador jämfört med pojkarna. Det resultatet går tyvärr 

inte att jämföra med den här studien, då vi valde att överhuvud taget inte fråga deltagarna om 

kön, och därför inte kan beakta könskillnaderna. Vi valde istället att fokusera på de olika 

sårbarhetsfaktorerna och varje enskild person som individ.  

 

Självskattningsformuläret Csai-2 mäter kognitiv oro (oro över sin egen prestation), somatisk 

oro (känsla av oro, “skakis” och nervositet), och självförtroende. Det finns flertalet studier 

som tidigare genomfört studier med Csai-2 som verktyg och vi har valt ut Martens et al. 

(1990) studie att jämföra våra resultat med. Martens et.al (1990) resultat är i linje med den här 

studien. Mellan studiernas kognitiva oro (hos män) skiljer det endast 0,1 i genomsnittliga 

poängen. I den somatiska oron är skillnaderna större men fortfarande i paritet med varandra 

då det endast skiljer 1,1 i genomsnittliga poängen. Det är däremot större skillnad i 

självförtroendet där Martens studie påvisar ett högre medelvärde än den här studien.  

RIG-eleverna har antydan till sömnsvårigheter, men resultatet är under gränsvärdet för 

sömnbesvär, medelvärde på ISI var 8,59 ± 5,4  poäng vilket inte är i närheten av de resultat 

som visas vid en tidigare studie (Bastien, Valliéres & Morin, 2001) där deltagarnas 

medelvärde var 19,7 ± 4,1 poäng, men de hade valts ut på grund av att de led av just 

sömnbesvär. I Bastien, Valliéres & Morins (2001) andra studie undersökte de 78 personer 

med sömnbesvär som de senare följde i 12 månader under behandling av sömnbesvär. De 

började med ett medelvärde på 15,4 ± 4.2 poäng och efter 12 månader hade det sjunkit till 8,9 

± 5,0 poäng. Slutresultatet av den studien är likt det RIG-eleverna registrerade vilket påvisar 

att de flesta RIG-eleverna inte lider av några signifikanta sömnbesvär. En studie som Chung, 

Ka-Ki Kan och Yeaung (2011) genomförde på 1516 ungdomar som inte hade ett uttalat 

sömnproblem hade ett medelvärde på 7,4 ± 4,6 poäng, vilket är bättre att relatera till än de 
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studier som är gjorda på patienter som lider av sömnbesvär. I jämförelse med Johnson et al. 

(2006) som undersökte ungdomar mellan 13 till 16 år och där det visade sig att tio procent av 

ungdomarna hade upplevt sömnstörningar under sin uppväxt så visar RIG-eleverna en lite 

högre andel (15 procent) med signifikanta sömnbesvär. 

 

Tabell 6- Jämförelse mellan Martens et al. (1990) och föreliggande studies resultat 

 

 

 

 

 

 

I den här studien kan vi också påvisa att det finns ett signifikant samband mellan flera 

sårbarhetsfaktorer, däremot kan det vara svårt att dra slutsatser då det även kan finnas fler 

faktorer som påverkar än det denna studie har tagit upp eller undersökt.  

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, stress- och sårbarhetsmodellen, visar RIG-elevernas 

resultat av enkätundersökningen att de påverkas av en hel del yttre stress i form av fysiska 

skador, kognitiv- och somatisk oro och sömnbesvär. Det teroetiska ramverket kan tolka 

resultatet att exempelvis tävlingsoro ses som en stressor och att den tillsammans med hög 

sårbarhet, skapas det ohälsa hos individen. Däremot om individen inte lider av tävlingsoro 

samt mår bra i övrigt så lever personen med högt välbefinnande och därmed hälsosamt. 

Däremot är det svårt att säga när en individ går över stresströskeln och övergår till ohälsa 

istället. Därför bör lärare och tränare följa elevers psykiska hälsa för att kunna ingripa om den 

skulle försämras. Detta för att fånga upp och hjälpa de elever som kan vara på väg över 

stresströskeln.  

4.2 Metoddiskussion 

Kritiker har på senare år påpekat att påståendena i CSAI-2 är för neutrala och detta kan 

påverka att idrottarna som svarar tolkar påståendena olika, vilket kan påverka resultatet. 

Flertalet studier har genomförts med hjälp av konfirmatoriska faktoranalyser för att utvärdera 

CSAI-2, men flera har misslyckats med att ge stöd åt den trefaktorsstruktur som CSAI-2 

ursprungligen består av. (Cox, Martens & Russel 2003; Lane et al. 1999; Lundqvist & 

Hassmén 2005b). Samtidigt visar en senare studie gjord på brasilianska fotbollsspelare samma 
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brister som ovan, men som även hävdar att CSAI-2 överlag är ett pålitligt verktyg (Coelho, 

Vasconcelos-Raposo & Mahl 2010). Trots de invändningar som finns mot CSAI-2, och att det 

reviderade verktyget CSAI-2r enligt vissa skulle vara bättre ansåg vi att CSAI-2 var mer 

beprövat och har en större trovärdighet, och att vi i denna studie därför använde oss av det. 

 

Frågorna som berörde området för elevers sömnbesvär var direkt tagna från den svenska 

versionen av ISI (Trott, 2009). Den är liksom originalet av god reliabilitet, validitet och 

identifierar personer med insomni. Trott (2009) skriver dock att ISI inte ensamt kan 

diagnostisera insomni, utan används för att identifiera personer med insomni och sedan 

jämföras mot resultat i golden standard Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; Buysse, 

Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989). Syftet med metodvalen var att identifiera om 

RIG-eleverna lider av sömnbesvär eller inte, och därför valdes ISI som verktyg eftersom det 

ger en övergriplig bild med kvantifierade svarsalternativ, vilket går att sammanställa i 

kvantifierade övergripande resultat. 

 

Användandet av redan färdiga självskattningsformulär innebär att problem som kan uppstå 

redan är testade och att forskare testat att exempelvis frågornas begriplighet, flera frågor i 

samma fråga, svaren styrs av värderande eller ledande frågor samt brister i formuläret, redan 

testats och är väl beprövade (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s.74-75). 

 

Formen av webbaserade enkäter gör att det är svårt att veta att de som svarat faktiskt studerar 

vid ett RIG och inte vid NIU. Mailen som sändes ut var menat till specialidrottslärare inom 

RIG, men det har framkommit att dessa sedan skickats vidare via rektorer och 

idrottsutbildningssamordnare, vilket gör det svårt att kontrollera vilka studenter som faktiskt 

har fått tillgång till enkätlänken. På grund av studiens design ansåg vi ändå att webbaserade 

enkäter var det klart bästa alternativet för denna undersökning. Detta baserar vi på att 

kostnaderna är väldigt låga eller obefintliga vid webbaserade enkäter. Dessutom har inte de 

geografiska avstånden någon betydelse, vilket i denna undersökning är av stor betydelse då 

RIG finns från Gällivare i norr, Torsby i väst, Stockholm i öst till Malmö i söder (Esaiasson 

et.al 2017, s. 241-242; Skolverket, 2017).  

 

Det negativa med enkäter är dess svarsfrekvens. Det verkar som att intervjuundersökningar 

vanligtvis har lättare att rekrytera respondenter än vad exempelvis enkätundersökningar. 

Däremot finns ett svårare alternativ och det är telefonintervjuer. Det vi gjorde var att först och 
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främst få kontakt med lärare inom RIG, när de också känner att det är ett viktigt ämne kan de i 

sin tur erbjuda sina elever att svara, samt påminna eleverna om att svara. Genom att få lärarna 

att få ett intresse kring ämnet gör också att undersökningen inte känns lika opersonlig för de 

som svarar, istället får de en känsla av att deras svar är viktiga. Vi använde oss även av 

påminnelser, normalt brukar det gå att säga att den första påminnelsen ökar antalet svar från 

två femtedelar till två tredjedelar. Därav skickade vi ut två påminnelser under denna period 

och antalet svar ökade märkbart. (Esaiasson 2017, ss. 240-247).  

 

Av den totala populationen på 1200 elever var det 570 elever som fick tillgång till enkäten 

efter att deras lärare eller tränare svarat att de kunde tänka sig att vara med. Av de 570 elever 

som hade tillgång till enkäten fick vi in 336 svar, vilket ger en en svarsfrekvens på 59 procent. 

Detta anses vara en acceptabel nivå då svarsfrekvensen på en enkät enkät bör nå 50-60 

procent för att minimera risken av en för stor felmarginal. (ibid) 

 

Enkätundersökningen skapade vi av tre olika självskattningsformulär som forskare i tidigare 

studier har använt. Detta är ett bra sätt då vi vet att de mäter det som enkäten ska undersöka, 

det vill säga, tävlingsoro, sömnsvårigheter och fysiska skador. Enligt Esiasson et. al. (2017, 

s.250) är detta ett bra sätt att formulera en enkät, främst på grund av att frågorna redan är 

beprövade, granskade och diskuterade samt att det går att jämföra de resultat som vi får fram 

med de tidigare studiernas, vilket finns i resultatdiskussionen. 

 

4.3 Konklusion och framtida forskning 

I tidigare forskning har endast RIG-elevers frånvaro på grund av fysiska skador 

uppmärksammats, och inte i kombination med tävlingsoro och sömnsvårigheter. Den här 

studien har synliggjort en deskriptiv bild över dessa tre sårbarhetsfaktorer och resultatet kan 

hjälpa lärare och tränare att få förståelse för dessa faktorer samt hur dessa kan behöva 

uppmärksammas i starten av unga elitidrottares karriärer. Den analytiska delen av studien 

visar signifikanta korrelationer mellan sårbarhetsssfaktorer. Slutsatsen blir därmed att det 

finns ett samband mellan fysiska skador och sömnstörningar, och att tävlingsoron har ett 

negativt samband med både fysiska skador och sömnen.  

 

Studiens ämne behöver följas upp med fler studier för att få fram en bredare bild. Den här 

studien kan ses som komplement till den tidigare studien om fysiska skador hos RIG-elever, 
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där liknande resultat framkom. Sedan finns det behov av att varje förbund börjar (om de inte 

redan startat arbetet) ta ansvar för de idrottare som vill elitsatsa och hjälpa dessa på vägen, 

utöver hjälpen de kan få av det rent sportsliga.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att få en deskriptiv syn över området och 

undersöka eventuella samband/skillnader mellan de tre valda sårbarhetsfaktorer (tävlingsoro, 

sömnsvårigheter och fysiska skador) gällande elever som läser specialidrott på ett 

Riksidrottsgymnasium (RIG). Studien har således följande frågeställning: 

 

• I vilken grad upplever RIG-elever sömnsvårigheter? 

• Vilken fysisk skadefrekvens har RIG-elever i samband med träning/tävling/match? 

• I vilken grad upplever RIG-elever tävlingsoro inför och under tävling/match? 

• Vilka samband eller skillnader finns mellan de tre valda sårbarhetsfaktorerna? 

• Vilka skillnader i skadefrekvens, sömnsvårigheter och tävlingsoro finns mellan årskullarna? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

“Psykisk Hälsa”, “Psykisk Ohälsa”, “Mental Helth”, “Mental Helth and Sport” “elite young 

athletes psychology” “Psykisk hälsa unga” “Psykisk ohälsa unga” “Insomnia” 

“Sömnsvårigheter” “Sömnbesvär” “Sömnsvårigheter hos ungdomar” “ISI” “CSAI-2” “RIG-

elever” ”sårbarhetsfaktorer” ” 

 

Var har du sökt? 

Google Scholar, Retriever Research, PubMed, Sport Discus, DIVA, Discovery 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: Psykisk hälsa, Mental helth 

Discovery: Insomnia, Mental helth and sport” 

 

 



 

Kommentarer 

Det finns en del skrivet om ämnet men det mestadels handlar om personer i allmänhet och 

inte specifikt elitidrottande ungdomar. 

 

  



 

Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

 

Hej, 

  

Vi är två studenter vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som skriver vårt 

examensarbete om sårbarhetsfaktorer för den psykiska hälsan hos elever med inriktning 

specialidrott. De tre faktorer vi fokuserar på är fysiska skador, tävlingsoro och 

sömnsvårigheter. 

Tidigare studierna har visat eventuellt att ev. 30 % av elever med idrottsspecialisering är 

fysisk skadade och nu vill vi undersöka hur eleverna upplever psykiska riskfaktorer. 

  

Därför vill vi bjuda in era elever till att delta i denna elektroniska enkätundersökning. Eleverna 

kommer att vara anonyma under hela processen. Enkäten tar mellan 5-10 minuter att 

besvara. 

  

Om ni skulle kunna tänka er att låta eleverna delta i studien så svara till oss via e-mail så 

återkommer vi med adress till enkäten. 

  

Vi skulle uppskatta er medverkan och hjälp enormt mycket.  

 

Vid frågor kontakta gärna oss: 

Elias Spång      

elias.spang@student.gih.se    

070 7XX XX XX     

 

Marcus Jonsson  

marcus.jonsson@student.gih.se 

070 7XX XX XX  

 

Handledare: 

Mikael Mattsson 

mikael.mattsson@gih.se 
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Bilaga 3  

Frågeformulär 

ISI – Insomnia Severity Index 
Nedan följer ett formulär där vi ber dig att skatta dina eventuella sömnbesvär de senaste två veckorna. Frågorna är formulerade för personer 

som har sömnsvårigheter; om du inte har det ber vi dig att ändå markera de svar som bäst beskriver hur du har sovit de senaste fyra veckorna. 
Skatta svårighetsgraden av dina nuvarande sömnproblem: 0 = Inga problem 1= Små problem 2 = Ganska stora problem 3 = Stora problem 4 

= Mycket stora problem 
 

Skatta svårighetsgraden av dina nuvarande sömnproblem. 
 

1. Svårigheter att somna in: 
0            1            2             3              4 
2. Problem med att vakna under natten: 
0            1            2             3              4 
3. Problem med att vakna för tidigt: 
0            1            2             3              4 
4. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster? 
0            1            2             3              4 
5. I vilken utsträckning anser du att dina sömnproblem försämrar din dagliga funktionsförmåga (t.ex. trött under dagen, förmåga att fungera 

på arbetet och med vardagssysslor, koncentration, minne, humör o.s.v.)? 
 0            1            2             3              4 
7. Hur bekymrad är du över dina nuvarande sömnproblem? 
 0            1            2             3              4 
6. Hur märkbart är det för andra att dina sömnproblem sänker din livskvalitet? 
0            1            2             3              4 
 

Scoringinstruktioner: (Ej med i enkät) 
Summera poängen från varje fråga (1-7). 
Totalpoäng 0-7: inga kliniskt signifikanta sömnsvårigheter. 
Totalpoäng 8-14: uppfyller knappt kriterierna för insomni (cut-off <10 p; 11-14 mild insomni). 
Totalpoäng 15-21: klinisk insomni (medel). 
Totalpoäng 22-28: klinisk insomni (svår). 
 

Treatment responders: Förändring före-efter behandling (eller follow-up) på 8 poäng. 
Treatment remitters: Efter behandling (eller vid follow-up) under 8 poäng. 
 

Csai-2 - Tävlingsoro 

Nedan finns en rad påståenden som beskriver känslor som förekommer inför viktiga tävlingar/matcher. Vi är intresserade av hur du kände 

dig inför senaste årets viktigaste tävling/match. Alltså, HUR KÄNDE DU DIG JUST INNAN DU SKULLE PRESTERA INFÖR 

SENASTE ÅRETS ABSOLUT VIKTIGASTE TILLFÄLLE? Läs varje påstående och sätt sedan en ring runt den siffra som bäst 
beskriver hur du kände dig. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Fundera inte för mycket inför varje påstående utan ange spontant vad du 

kommer ihåg. 1 = Inte alls 2 = Lite Grand 3 = Måttligt 4 = En hel del 
 

Hur nöjd var du med din prestation vid detta tillfälle? (1-7) 
________________________________________________________________________ 
 

1. Jag var orolig inför tävlingen…(1-4) 

2. Jag kände mig nervös… (1-4) 

3. Jag kände mig lugn… (1-4) 

4. Jag tvivlade på mig själv… (1-4) 

5. Jag kände mig skakis… (1-4) 
6. Jag kände mig trygg… (1-4) 

7. Jag var orolig för att jag inte skulle prestera lika bra som jag kan… (1-4) 

8. Min kropp kändes spänd… (1-4) 
9. Jag kände mig självsäker… (1-4) 

10. Jag var orolig för att vara sämst… (1-4) 

11. Jag kände mig spänd i magen.. (1-4) 
12. Jag kände mig säker… (1-4) 

13. Jag var orolig för att inte klara trycket… (1-4) 

14. Min kropp kändes avsappnad… (1-4) 
15. Jag var säker på att klara utmaningen… (1-4) 

16. Jag var orolig för att prestera dåligt… (1-4) 



 

17. Mitt hjärta slo snabbt… (1-4) 

18. Jag var säker på att prestera bra… (1-4) 

19. Jag var orolig för att inte nå mitt mål… (1-4) 
20. Jag kände mig orolig i magen… (1-4) 

21. Jag kände mig mentalt avslappnad… (1-4) 

22. Jag var orolig för att andra skulle bli besvikna på min prestation… (1-4) 
23. Mina händer kändes fuktiga… (1-4) 

24. Jag kände mig säker, eftersom jag föreställde mig mentalt att jag nådde mitt mål… (1-4) 

25. Jag var orolig för att jag inte skulle kunna koncentrera mig… (1-4) 
26. Min kropp kändes stel… (1-4) 

27. Jag kände mig säker på att klara pressen… (1-4) 

 

Scoringinstruktioner: (Ej med i enkät) 
Kognitiv oro (9 påståenden) 
Fråga: 1+4+7+10+13+16+19+22+25 = 9-36 
 

Somatisk oro (9 påståenden) 
Fråga: 2+5+8+11+14 (omvänd)+17+20+23+26 = 9-36 
 

Självförtroende (9 påståenden) 
Fråga: 3+6+9+12+15+18+21+24+27 = 9-36 
 

Fysiska skador: 

Här följer frågor om du varit fysiskt skadad under det senaste året. - Överbelastningsskada innebär att skadan uppkom utan att någon 

särskild händelse skedde, - Traumatisk skada innebär att skada uppkom med eller utan kontakt av annan person eller föremål 
. 

1. Under det senaste året har jag varit skadad så att jag varit tvungen att vara borta från min idrott länge än… (0 =0 Dagar/ingen 

skadad, 1 = 1-7 dagar, 2 = 8-30 dagar, 3 = Längre än 30 dagar) 

Scoringinstruktioner: 
0 dagar = Ingen skada 
1-7 dagar = Lätt skada 
8-30 dagar = Måttlig skada 
Längre än 30 dagar = Allvarlig skada 

 

2. Min skada var... 

1 = Överbelastningsskada 
2 = Traumatisk skada 
3 = Ingen skada 

 


