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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka hur passion och copingresurser påverkar uppkomsten av 

såväl överbelastningsskador som traumatiska skador inom artistisk gymnastik. De specifika 

frågeställningarna var: 

- Finns det ett samband mellan självskattad passion, copingresurser och uppkomsten av 

överbelastningsskador och traumatiska skador inom artistisk gymnastik?  

- Finns det skillnader i detta samband mellan män och kvinnor? 

Metod 

I studien användes en kvantitativ metod i form av en webbenkät. Krav för att delta var att 

gymnasten skulle ha fyllt 15 år samt träna artistisk gymnastik minst tre gånger under en 

vanlig vecka. Enkäten utgjordes av frågor kring skadehistorik, passion (Passion scale) och 

copingresurser (ACSI-28). Frågeställningen besvarades genom ett korrelationstest i SPSS där 

signifikansnivån p<.05 användes.  

Resultat 

Resultatet visade ett statistiskt signifikant samband mellan passion och överbelastningsskador 

hos män, samt för självförtroende och tävlingsmotivation till traumatiska skador hos män. 

Utöver detta syntes flertalet korrelationer som dock inte var statistiskt säkerställda. Bl.a. 

syntes en korrelation mellan stärkta copingresurser och uppkomsten av såväl en 

överbelastningsskada som traumatisk skada hos män. För kvinnor syntes bl.a. en korrelation 

mellan låga copingresurser och uppkomsten av en traumatisk skada, samt stärkta 

copingresurser och uppkomsten av en överbelastningsskada. 

Slutsats 

Studien visar på att hög tvångsmässig passion kan öka risken för överbelastningsskador hos 

män medan ett starkt självförtroende kan öka risken för att drabbas av en traumatisk skada 

hos män. De korrelationer som syntes visar indikationer på att både för höga och för låga 

copingresurser innebär en ökad risk att drabbas av en idrottsskada för både kvinnor och män. 
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1 Inledning 
Att psykologiska färdigheter är en avgörande komponent för idrottsprestation och fysisk 

sårbarhet är känt (Smith et al. 1995), och därför har det blivit viktigt att identifiera relevanta 

psykologiska färdigheter, hur dessa utvecklas och se till att både aktiva och deras tränare lär 

sig att använda detta som ett verktyg i träningen. Även om litteraturen föreslår att det 

sannolikt inte är möjligt att förebygga skador helt och hållet (Brewer & Redmond 2017, s. 

62), menar flertalet forskare att det går att identifiera en individ som löper större risk än andra 

att drabbas av en idrottsskada (Weinberg & Gould 2014, s. 468). Uppkomsten av en skada är 

sällan en konsekvens av en enskild händelse eller faktor, utan snarare en samverkan mellan 

inre (fysisk karaktär, personlighetsdrag) och yttre (träning, miljö, utrustning) faktorer (Lyséns, 

de Weerdt & Niewboer 1991). Även om många av orsakerna bakom en idrottsskada kan 

förklaras rent fysiskt, t.ex. genom hur vältränad den aktive är, redskapens kvalitet, 

träningsmiljö och felaktig teknik, eller också genom ren otur, utgör psykologiska och 

psykosociala faktorer en viktig del i uppkomsten av en skada (Williams & Andersen 2007, s. 

380). De senaste åren har idrottsträning redan från mycket unga åldrar ökat samtidigt som 

uppkomsten av förslitningsskador och överbelastningsskador inom idrotten ökat (Wiese-

Bjornstal, 2010), varför bl.a. överträning har blivit ett hett ämne i idrottsdebatten. Redan för 

två decennier sedan definierade Andersen och Williams (1999) en fysiskt sårbar idrottsutövare 

som någon som nyligen genomgått negativa händelser i livet, har hög prestationsångest och 

saknar ett socialt skyddsnät. De menar att kognitiva och fysiologiska stressresponser har ett 

direkt samband med uppkomsten av en idrottsskada. Psykosociala faktorer och hur de bidrar 

till att sätta idrottsutövarna i sårbara situationer har blivit ett allt större intresse inom 

idrottsforskningen. Då artistisk gymnastik är en av de idrotter som ofta ligger högt i 

skadestatistiken (e.g. Kay et al. 2017) har denna idrottsgren bra förutsättningar för forskning 

inom ämnet. 

1.1 Artistisk gymnastik 

Svenska gymnastikförbundet är ett av de största specialidrottsförbunden i Sverige och 

bedriver idag tävlings- och landslagsverksamhet inom följande sektioner; artistisk gymnastik, 

truppgymnastik, trampolin, rytmisk gymnastik, hopprep samt aerobic gymnastics 

(Gymnastikförbundet 2019-04-10). Artistisk gymnastik är en olympisk gren där män och 

kvinnor tränar och tävlar var för sig. Kvinnor tävlar i redskapen hopp, barr, bom och 
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fristående, medan männen tävlar i fristående, bygel, ringar, hopp, barr och räck. Grenarna är 

mycket lika varandra, men skiljer sig något i de enskilda redskapens utformning, exempelvis i 

grenen fristående där kvinnorna ska blanda sina voltserier med dansa, ustrålning och artisteri, 

medan männen blandar sina voltserier med styrkemoment. Även redskapens konstruktion 

skiljer sig, då exempelvis barren för kvinnor består av två ojämna barrholmar med ett längre 

avstånd, där gymnasten svingar sig och gör volter mellan holmarna, medan männens barr 

består av två parallella holmar, där ett individuellt avstånd ställs in i drygt underarmslängd för 

att sedan genomföra en blandning av svingserier och statiska styrkemoment. Artistisk 

gymnastik är en mångsidig idrottsgren som ställer höga krav på bl.a. flexibilitet, explosivitet 

och styrka. Utövarna börjar ofta träna ett högt antal timmar per vecka i låg ålder. Därför är det 

intressant att titta på just artistisk gymnastik i ett ämne som rör idrottsskador.  

1.2 Epidemiologi 

Tidigare forskning (Marshall et al. 2007; Kerr et al. 2015) har undersökt epidemiologin av 

skador inom den kvinnliga grenen av artistisk gymnastik, och således identifierat skador som 

gymnaster löper högre risk att drabbas utav. Dessa rapporter, som genomfördes av National 

Collegiate Athletic Association, är baserade på data insamlad av fysioterapeuter, som har 

rapporterat gymnasternas skador elektroniskt allteftersom de har behandlats. Information som 

samlats in är bl.a. hur skadorna inträffade, typ av skada, situation och omständigheter kring 

skadetillfället, samt datum då gymnasten kunde återgå till träningen igen. Kerr et al. (2015), 

diskuterar även likheter och skillnader mellan studiernas resultat. I de båda studierna var 

skador på de nedre extremiteterna, framför allt fot och knä, tydligt dominerande, med stukade 

fötter som den mest förekommande diagnosen. Skaderisken var högst i landningar och 

voltlängor. I Kerr et al. (2015) syntes en kraftig ökning bland skador i axlar och armbågar i 

samband med barrträning, vilket sannolikt är en konsekvens av den ökade svårighetsgraden 

där främst antalet släppmoment ökat drastiskt (moment där gymnasten släpper barren, gör en 

volt, och tar tag i barren igen). Skador på ländryggen var vanligast när man tittade på vilka 

skador som uppstod vid träningstillfällen. Detta eftersom gymnaster ständigt belastar 

ryggraden med repetitiva flexioner, hyperextensioner, rotationer samt även de kompressioner 

som sker vid landningar. Kerr et al. (2015) visade också att antalet skador var högre i de högre 

divisionerna än de lägre, samt att skaderisken var högre i den förberedande tävlingssäsongen. 

Detta beror troligen på att gymnasterna under denna period går från att utföra sina moment på 
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mjukare underlag till de hårdare, mer tävlingsliknande underlagen, samtidigt som antalet 

repetitioner ofta ökar. Att skadefrekvensen är högre inom de högre nivåerna har tidigare visats 

inom andra idrotter (e.g. Noh, Morris & Andersen 2005). Detta kan förklaras med att 

svårighetsgraden och komplexiteten i de moment som tränas ökar, samt att träningsmängden 

är högre. Marshall et al. (2007) diskuterar också de enorma belastningarna som gymnasterna 

utsätts för i landningar som en stor skaderisk på de nedre extremiteterna. Båda dessa studier 

uppmuntrar till modifieringar av redskapen, och Kerr et al. (2015) menar att antalet skador 

som hindrar gymnasterna från att träna helt och hållet har minskat tack vare nya 

landningsmattor som absorberar nedslaget bättre.  

     Westermann et al. 2014 inkluderade även den manliga artistiska gymnastiken i sin 

epidemiologiska studie av collegegymnaster. De bekräftar Marshall et al. (2007) och Kerr et 

al. (2015) statistik då även här var det de nedre extremiteterna som drabbades hårdast. 

Intressant är dock att kvinnor oftare drabbades av skador på nedre extremiteten under de 10 

säsonger som skadorna rapporterades via fysioterapeuter. Män hade istället en högre 

skadefrekvens på de övre extremiteterna, där skador på handled, hand och fingrar var 

dominerande. Detta beror på att redskapen skiljer sig mellan könen. Män använder sig av 

bygelhäst, som innebär en stor belastning för handlederna och där det samtidigt är lätt att 

missplacera fingrarna. En annan förklaring är att av männens 6 redskap, genomförs 4 utan att 

de nedre extremiteterna har kontakt med stödytan. Jämförelsevis hos kvinnorna genomförs 3 

av 4 redskap i huvudsak genom att den nedre extremiteten har kontakt med stödytan. Männen 

utsätter således oftare de övre extremiteterna för hög belastning än kvinnorna, och tvärtom. 

Marshall et al. (2007) visade också att uppkomsten av skador var dubbelt så hög på tävling 

som på träning. Detta väcker intresse för att undersöka sambandet mellan skadornas 

uppkomst och de stressorer som ofta kopplas till tävlingssituationen, t.ex. genom att titta på 

faktorer som coping och psykologisk färdighetsträning. 

2 Kunskapsöversikt 

2.1 Psykosocial träningsmiljö 

Det kan finnas många förklaringar till att en idrottsskada uppstår. Nixon (1993) menar att det 

sociokulturella klimatet kring idrottare sänder signaler som uppmuntrar dem till att acceptera 

risktagande, smärta och skador. Han menar att både media och elitidrottsrörelsen glorifierar 

de idrottare som står ut med en hög smärta och är villiga att offra sin egen hälsa för ett bättre 
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idrottsresultat. Detta lär idrottarna att minimera och ignorera smärta. Han har också visat 

indikationer på att det råder stora könsskillnader i psykosocialt träningsklimat (Nixon 1994), 

där tränarna har olika förväntningar gällande beteenden och attityder hos de olika könen, samt 

att det råder en ambivalens bland tränarna där de å ena sidan anser att en idrottare måste 

pusha sig själv till sin fysiska gräns, och samtidigt som de inte vill att de utsätter sina kroppar 

för överdrivet stora risker. Även om denna studie inte specificerar vilka idrotter som tränarna 

representerade, finns det studier som visar på liknande träningsklimat inom gymnastiken (e.g. 

Cavallerio, Wadey & Wagstaff 2016; Pimenta 2015). 

     Viljan att vinna har kommit till att handla om att idrottare ska visa upp specifika beteenden 

och attityder. Cavallerio, Wadey och Wagstaff (2016) diskuterar hur normer talar om för en 

grupp rytmiska gymnaster hur de ska tänka och känna, dvs. det fanns tankar och känslor som 

var “rätt” och “fel”. Misslyckas idrottarna att leva upp till dessa förväntningar, menar 

författarna, ses de som mentalt svaga både av sina tränare, träningskompisar men också av sig 

själva. Ofta anses de då också ha en dålig attityd och vara odisciplinerade, vilket ofta 

resulterar i mindre uppmärksamhet av tränaren. 

     På uppdrag av Svenska Gymnastikförbundet genomfördes 2012 en oberoende utredning av 

ledarkulturen inom landslagsgymnastiken, efter en serie tidningsartiklar där man kritiserat 

tränare bl.a. för att ha en osund inställning till kost och skador (Stier 2012). Rapporten visade 

på liknande problem inom framför allt den kvinnliga artistiska gymnastiken, där Stier (2012) 

också menade att gymnasternas träningsmiljö var i konflikt med förbundets befintliga 

styrdokument. Han menade att det fanns en acceptans generellt inom landslagsgymnastiken 

att det måste göra ont om man vill lyckas, att skador ingår i satsningen och att man både 

tränar och tävlar med allvarliga skador. Rapporten saknar dock evidens och resultaten bör 

därför tolkas med försiktighet. Däremot belyser den vikten av vidare forskning kring 

elitgymnasters psykosociala träningsmiljö och hur detta påverkar välmåendet hos individen. 

Inte minst är det intressant att titta på vad detta har för inverkan på framför allt uppkomsten 

av en överbelastningsskada.  

     I den träningsgruppen som studerades i Cavallerio, Wadey och Wagstaff (2016), som har 

hög nationell standard, var det viktigt att visa upp tecken på mental tuffhet. Det förväntades 

man göra genom att acceptera smärta som en del av gymnastiken, och att fortsätta träna och 

tävla trots att det gjorde ont. Det var också viktigt att ha respekt mot tränarna, vilket innebar 

att inte prata tillbaka eller säga emot, samt att hela tiden sträva efter perfektion. Detta är ett 
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exempel på att skapa en sociokulturell värdering som uppmuntrar till ett riskbeteende hos 

idrottarna. Gymnasterna i studien hade utvecklat ett normbeteende av att dölja smärtor och 

skador. De uppgav i studien att de var oroliga över hur de skulle klara sig inom idrotten om de 

inte kunde bita ihop och prestera “med lite ryggont”. Detta påminner till stor del om det som 

Pimenta (2015) berättade om efter att ha studerat ett landslag inom artistisk gymnastik under 

ett års tid, både genom observationer och intervjuer med gymnaster, tränare och 

fysioterapeuter. Även han reagerade på inställningen till skador, då både tjejerna och killarna - 

som de flesta var tonåringar - förklarade i intervjuer att det alltid gör ont någonstans, men att 

det är något de måste acceptera om de vill träna gymnastik (Pimenta 2015, s. 214). Att träna 

och tävla var normalt, och t.o.m. förväntades av dem. Tränarna menade att de var 

“gymnaster”, och inte “som vanliga tonåringar” (Pimenta 2015, s. 231). Gymnasterna beskrev 

en slags dubbelmoral, där man blev klandrad och beskylld när man skadade sig, men 

samtidigt ansågs vara lat om det inte gjorde ont i kroppen efter träningen (Pimenta 2015, s. 

226; s. 233). Fysioterapeuterna å deras sida upplevde att tränarna ofta pressade dem till att 

behandla gymnasterna snabbare, samt att friskförklara dem så tidigt som möjligt (Pimenta 

2015, s. 268). De såg hur de som klarade av att träna skadade, trots att de riskerade att 

förvärra sin fysiska hälsa, favoriserades av tränarna. Klimatet var däremot något hårdare hos 

tjejerna. Killarna behandlades annorlunda i jämförelse med tjejerna. De uppgav själva i 

intervjuerna att de inte behövde träna lika mycket som tjejerna, och att de tilläts att göra mer 

saker utanför träningshallen tillsammans med gruppen (Pimenta 2015, s. 249). De kände sig 

tvungna att undvika tjejerna i träningshallen, då tjejernas tränare inte gillade att killarna 

närmade sig dem. Skillnaden mellan hur tjejer och killar behandlades förklarade en tränare 

berodde på att tjejer kan behöva en utskällning för att vakna till liv, de svarar genom att jobba 

hårdare, till skillnad från killar som istället skäller tillbaka. På detta sätt normaliserades det 

psykiska nedbrytandet av de kvinnliga gymnasterna (Pimenta 2015, s. 248). 

     Gymnasterna själva ansåg att den vanligaste anledningen till att de skadade sig var att de 

var trötta, distraherade eller fokuserade på fel sak vid fel tillfälle (dvs. koncentrations-

störningar) (Pimenta 2015, s. 222). Detta stämmer överens med resultatet från den tidigare 

nämnda studien av Kolt och Kirkby (1994), där trötthet korrelerade med uppkomsten av en 

idrottsskada. Rimligtvis är det inte så enkelt att gymnasterna tappar koncentrationen utan 

orsak, utan mer sannolikt är snarare att de tappar koncentrationen som en följd av en stressor 

eller psykosocial faktor.   
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2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår ifrån Andersen och Williams (1988), Williams och Andersen (1998) stress-

skademodell (se Figur 1), vars syfte är att kunna identifiera individer som löper en högre risk 

att drabbas av en idrottsskada. Detta är en empirisk modell som beskriver hur olika 

psykosociala variabler påverkar utövarens kognitiva samt fysiologiska stressrespons, som i 

sin tur leder fram till en skada. Den aktive gör en kognitiv bedömning av de krav som 

situationen ställer, t.ex. i träning eller tävling. Därefter görs en bedömning av den egna 

förmågan att leva upp till dessa krav, och konsekvenserna av att misslyckas med det, t.ex. om 

de kan avgöra en framtida karriär (Williams & Andersen 2007, s. 380). Hur den aktive 

bedömer situationen behöver inte vara realistiskt, eftersom det är individens kognitiva 

tolkning som triggar igång stressresponsen.  

     Om den aktive bedömer sig sakna förmågan att möta de krav som ställs i den aktuella 

situationen, och om det dessutom är viktigt att lyckas med det, kommer en stressrespons 

aktiveras och yttra sig på den fysiska förmågan, koncentrationsförmågan och även emotionellt 

(Williams & Andersen 2007, s. 380). Denna kognitiva stressrespons påverkar även den 

somatiska stressresponsen, och vice versa. Den somatiska responsen kan bestå av 

muskelanspänningar, vilket försämrar koordination och rörlighet och därmed ökar risken för 

en muskuloskeletal skada som t.ex. en stukning (Williams & Andersen 2007, s. 381), samt att 

uppmärksamheten försämras, vilket leder till att den aktive missar viktiga signaler eller tar in 

oviktig information. Stressresponsen påverkas av modererande variabler, som delas in i tre 

kategorier.  Personlighetsfaktorer påverkar hur individen uppfattar situationer. Författarna 

diskuterar tuffhet, kontroll-lokus, sammanhållning, prestationsångest och tävlingsmotivation 

Figur 1. Modifierad stress-skademodell av Williams och Andersen (1998).
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som typiska personlighetsdrag som påverkar stress-skadesambandet. Tidigare stressorer 

innebär skadehistorik, händelser i livet samt dagliga motgångar, medan copingresurser, som 

påverkar hur individen väljer att hantera ett problem, innebär bl.a. socialt stöd och 

stresshantering.  

     Williams och Andersen (1998) föreslog att interventioner som fokuserar på att reducera 

individens upplevda stressnivå samt utveckla dennes copingresurser, kommer att minska 

sannolikheten att individen skadar sig. Detta styrktes senare av Noh, Morris och Andersen 

(2007), där en kombination av de båda gav den bästa effekten. Andersen och Williams (1988) 

menar att en regelbunden, genomgående bedömning av stressorer i individens liv kan ge 

tränaren eller idrottspsykologen en bra uppskattning av hur stor skaderisk individen befinner 

sig i. Flera studier (Tranaeus et al. 2014; Noh, Morris & Andersen 2007) belyser vikten av att 

utgå ifrån andra teorier när man tittar på överbelastningsskador, då denna modell mer 

beskriver uppkomsten av en akut skada.  

Ett exempel på detta är den av Tranaeus et al. (2014) framtagna modellen som utgår ifrån 

utövarens tidigare stressorer, personlighetsfaktorer, psykofysiologiska- samt psykosociala 

faktorer (se Figur 2). Dessa faktorer kan påfresta individens stresstolerans och copingresurser, 

som i slutändan är de faktorer som avgör om utövaren utvecklar en överbelastningsskada eller 

inte. Således påminner denna modell om Williams och Andersen (1998). 

Figur 2. Modell för tidsramen för utveckling av en överbelastningsskada av Tranaeus et al. 

(2014).
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2.3.1 Passion 

Tranaeus et al. (2014) identifierade passion som en av de personlighetsfaktorer som bidrog till 

utvecklingen av överbelastningsskador hos innebandyspelare. Passion är ett 

multidimensionellt begrepp som inte nödvändigtvis är något gynnsamt för individen 

(Vallerand et al. 2003), då det antingen kan skapa motivation, hälsa och meningsfullhet i livet, 

eller bidra till negativa känslor och skapa en obalans i livet. Vallerand et al. (2003) definierade 

dessa motsatta typer av passion som harmonisk passion (HP) samt tvångmässig passion (OP). 

Harmonisk passion (HP) innebär att man accepterar aktiviteten som någonting viktigt för en 

själv, dvs. något som är av betydelse för individens identitet, men inte avgörande. Den 

harmonierar med andra aktiviteter i livet och deltagandet är således mer flexibelt (Vallerand et 

al. 2003). Det är individen som bestämmer över sitt deltagande, och kan bryta förhållandet 

med sin aktivitet permanent eller tillfälligt om den har blivit en negativ faktor i livet. Tidigare 

studier visar också att HP leder till en högre koncentrationsförmåga och ökar känslan av flyt i 

det vardagliga livet (Vallerand et al. 2003). 

     Tvångsmässig passion (OP) innebär att individen har tappat kontrollen över deltagandet i 

aktiviteten. Individen styrs av passionen, som blivit sammankopplad med en känsla av social 

acceptans. Självförtroendet är baserat på utövandet av aktiviteten, och individen har utvecklat 

ett beroende av de känslor som aktiviteten frambringar. Detta gör att individen känner sig 

tvungen att utöva aktiviteten, och identifierar sig med den (t.ex. genom att man identifierar sig 

gymnast istället för en person som tränar gymnastik). Vallerand et al. (2003) menar att OP 

leder till att utövaren har svårare att koncentrera sig på uppgiften. Den tar också bort positiva 

känsloupplevelser, t.ex. genom att individen får skuldkänslor av att inte träna, och blir 

upprörd när sjukdom eller liknande hindrar träningen. Oavsett hur negativ inverkan 

aktiviteten har på övriga livet (t.ex. spruckna relationer, kroniska skador), kan inte en person 

med OP bryta förhållandet till sin aktivitet, eftersom självvärdet är beroende av att fortsätta. 

Vallerand et al. (2003) visade också på att motorcyklister som fortsatte träna regelbundet 

under vintern trots extrema temperaturer, is och snöstorm, hade högre självskattade nivåer av 

OP än de som istället utövade alternativ träning under vintermånaderna. Akehurst och Oliver 

(2014) visade i likhet med detta en signifikant korrelation mellan OP och träningsberoende 

hos manliga och kvinnliga professionella dansare mellan 18-25 år. Träningsberoendet stod 

även för en signifikant varians i antalet läkarbesök, dvs. att de med högre OP mer sällan sökte 

hjälp vid skador och smärta. Även riskbeteenden hade ett positivt samband med OP, medan 
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inget samband syntes med HP. OP ökade alltså risken att dansarna utvecklade beteenden som 

att ignorera smärta, att träna skadad samt att stoltheten hindrar dem från att söka medicinsk 

behandling. Därmed är det alltså rimligt att individer med hög OP ses som mer benägna att 

utveckla kroniska skador, varför det är viktigt att tidigt identifiera OP om en sådan har 

utvecklats, eller är på väg att utvecklas. Även Rip, Fortin och Vallerand (2006) visade att 

stolthet hindrar individer med hög OP från att söka medicinsk hjälp vid skador och smärta, till 

stor del pga. att de inte klarar av erkänna problemen för sig själva, då detta innebär ett stort 

nederlag. Individer med OP ignorerade alltså ofta indikationer på skador. Denna studie 

undersökte även sambandet med uppkomsten av en skada, och visade på en signifikant 

korrelation mellan OP och antal skador, samtidigt som ett negativt samband syntes mellan HP 

och antal skador. Studien visade också på en signifikant skillnad när det gällde att träna 

skadad, där alltså OP var negativt relaterat till att man avbryter träningen när man är skadad. 

Detta pga. att det för dessa individer innebär ett hot mot identiteten att behöva avstå från sin 

aktivitet. HP visade sig ha ett positivt samband med att avbryta träning vid skada, och dessa 

individer var också mer engagerade i frågor om skadeprevention och hade en starkare 

samarbete med sin tränare och fysioterapeut i detta. Författarna menar dock att dessa resultat 

också kan vara beroende på om det handlar om kvinnor eller män, varför det kan fylla ett 

syfte för framtida forskning att undersöka skillnader i passionstyper i relation till skador 

mellan de olika könen, samt om det finns skillnader i passionstyper (t.ex. om män eller 

kvinnor är mer benägna att utveckla OP). 

     Förutom skadebeteende är passionstyp avgörande för hur individen upplever situationer 

och ser på livet i allmänhet. Vallerand et al. (2003) visade att HP ledde till positiva 

känsloupplevelser på längre sikt, dvs. i det vardagliga livet efter att individen avslutat sitt 

deltagande i aktiviteten, medan OP tvärtom ledde till negativa känsloupplevsler. Både HP och 

OP innebär dock ett högt värdesättande av aktiviteten, en vilja och ett driv att investera både 

tid och energi åt att utöva den. Således föreslår författarna att det inte är aktiviteten i sig som 

får individen att må bra, utan det faktum att individen utövar aktiviteten med en harmonisk 

passion. 

     Akehurst och Oliver (2014) menar att passion till störst del växer fram ur individens 

motivation. Studien visade ett samband mellan passion och motivation, där autonomi förutsåg 

tvångsmässig passion, medan samhörighet förutsåg harmonisk passion. Detta tyder på att 

passion utvecklas från individens motivation. Författarna diskuterar även att sociala kontexter 
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troligen påverkar, t.ex. kontrollerande former som t.ex. att skador ligger till grund för att inte 

bli uttagen, vilket gör att utövare känner sig pressade att träna med smärta, och så småningom 

utvecklar OP. Det finns dock fortfarande oklarheter i hur och varför passion utvecklas. Det är 

också oklart i vilken utsträckning passion är en tillgång för individen, något som bör utforskas 

vidare. Rip, Fortin och Vallerand (2006) visade exempelvis att det finns en positiv korrelation 

mellan HP och OP, varför det inte nödvändigtvis är eftersträvansvärt att ha så hög HP som 

möjligt. Exakt hur detta samband ser ut är ännu outforskat. 

2.3.2 Coping 

Coping är en process som innebär kognitiva och beteendemässiga anpassningar för att hantera 

stressorer (Weinberg & Gould 2015, s. 285). De strategier som idrottare använder sig av, dvs. 

copingstrategier, varierar från individ till individ beroende på personliga och situationella 

faktorer. Då varje situation är unik, finns det ingen copingstrategi som fungerar för att bemöta 

alla stressorer, varför det är viktigt att idrottare lär sig behärska flera. Calmels och D’Arripe-

Longueville (2003) visade att självprat och visualisering var vanliga copingstrategier hos 

kvinnliga gymnaster. Smith et al. (1995) genomförde en studie där tränarna fick rapportera de 

fysiska förmågorna hos sina utövare, vilket jämfördes med hur utövarna skattade sig själva i 

en enkät som mätte deras copingresurser. Resultatet visade att det inte fanns något samband 

mellan fysisk förmåga och psykologisk förmåga, och därför ska alltså dessa ses som olika 

dimensioner som är oberoende av varandra. Tränarna värderade även sina utövares talang, 

och beskrev dem som antingen underachievers (dvs. presterar lägre än sin kapacitet), normal 

achievers (presterar i linje med sin kapacitet), samt overachievers (presterar över sin 

kapacitet). De utövare som rapporterades som overachievers skattade högre inom samtliga 

komponenter av de copingresurser som undersöktes (bl.a. koncentration, målsättning, 

självförtroende och förmåga att prestera under press). Detta visar på att coping är en 

avgörande faktor för att idrottare ska ha möjlighet att få ut så mycket som möjligt av sin 

fysiska förmåga.  

     Davis (1991) fick stor genomslagskraft för forskningen i sambandet mellan psykologisk 

färdighetsträning och idrottsskador när han undersökte effekten av ett interventionsprogram 

innehållande avslappning och visualisering. Förutom att resultaten förbättrades, minskade 

antalet skador med 52% hos simmare på collegenivå. Hos fotbollsspelare minskade antalet 

allvarliga skador från 18 till 12 under loppet av ett år, samtidigt som laget gjorde sitt bästa 
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resultat på 20 år. Detta väckte intresse för vidare forskning inom ämnet, bl.a. på gymnaster 

(Kolt & Kirkby 1994; Kerr & Goss 1996). Kerr och Goss (1996) genomförde en intervention 

på manliga och kvinnliga artistiska gymnaster med inslag av bl.a. avslappning, andning, 

visualisering och att stoppa negativa tankar. Då denna studie använde sig av en kontrollgrupp 

uppnåddes högre validitet än studien av Davis (1991). Resultatet visade att de gymnaster som 

ingått i interventionsgruppen hade minskat i antal skador mellan mätningstillfälle 1-3, medan 

kontrollgruppen hade ökat. Interventionsgruppen upplevde också en lägre negativ stress i 

jämförelse med kontrollgruppen. En liknande studie av Noh, Morris och Andersen (2007) 

genomfördes på dansare med två interventionsgrupper där den ena gruppen fick 

avslappningsträning och den andra coping (som t.ex. visualisering och självprat), samt en 

kontrollgrupp. Efter sista mätningen syntes att båda interventionsgrupperna skattade högre i 

coping och drabbades av färre skador än kontrollgruppen, där copinggruppen var den som 

hade störst effekt.  

     Det kan finnas samband mellan idrottsskador och prestationsångest, oro och trötthet hos 

manliga och kvinnliga artistiska gymnaster där trötthet kan bidra till ökad sårbarhet eftersom 

det påverkar koncentrationsförmågan (Kolt & Kirkby 1994). Det finns också indikationer på 

att självförtroende, oro, målsättning samt förmågan att prestera under press korrelerar både 

med antalet skador och skadornas allvarlighetsgrad (Noh, Morris och Andersen 2005). 

I en metaanalys visar Ivarsson et al (2017) att negativa stressorer, dvs. skadehistorik, dagliga 

stressorer och negativa händelser utgjorde en signifikant prediktion till idrottsskador. Ett 

mindre samband syntes även för copingresurser. Resultaten visade också att psykologiska 

interventioner hade en hög effektstorlek som skadeprevention. 

     Johnson, Tranaeus och Ivarsson (2014) menar att en stor del av forskningen kring ämnet 

psykosociala faktorer och idrottsskador under det senaste decenniet har kretsat kring 

fotbollsspelare och framför allt män. Detta efter att ha granskat de studier som gjorts inom 

ämnet mellan år 2006-2014. Deltagarna var också relativt få i de olika studierna. Författarna 

föreslår att kommande studier riktar sig mot individuella idrottare, då det tidigare visat sig att 

de skiljer sig något från lagidrottare i både stressorer och copingstrategier. En kvantitativ 

undersökning inom ämnet är ett bra tillvägagångssätt för att rekrytera det större antalet 

deltagare som efterfrågas, och den artistiska gymnastiken, som också är en individuell idrott, 

är utmärkt att använda sig av då den generellt domineras av kvinnliga deltagare. 
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3. Syfte 
Studiens syfte var att med utgångspunkt i stress-skademodellen (Andersen & Williams 1988; 

Williams & Andersen 1998) undersöka hur passion och copingresurser påverkar uppkomsten 

av såväl överbelastningsskador som traumatiska skador inom artistisk gymnastik. 

3.1 Studiens frågeställning 

- Finns det ett samband mellan självskattad passion, copingresurser och uppkomsten av 

överbelastningsskador och traumatiska skador inom artistisk gymnastik?  

- Finns det skillnader i detta samband mellan män och kvinnor? 

4. Metod 
Detta är en kvantitativ studie som använder sig av enkäter för att kunna använda sig av en 

större population och därmed uppnå en högre extern validitet i resultatet. Detta också för att 

kunna se till vilken grad olika typer av passion och copingresurser korrelerar med 

uppkomsten av en skada.  

4.1 Deltagare 

Aktiva tävlingsgymnaster inom kvinnlig och manlig artistisk gymnastik har inkluderats i 

studien. De inklusionskriterier som användes var att gymnasterna skulle vara minst 15 år 

gamla och träna minst 3 gånger under en typisk träningsvecka samt tävla regelbundet. Inget 

krav på antal träningstimmar, träningsår (dvs. antal år individen utövat artistisk gymnastik) 

eller skador har använts för att kunna inkludera en så bred population som möjligt. Således 

har gymnaster från olika nivåer bjudits in till deltagande i studien.  

4.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna samla in data från så många tävlingsaktiva som möjligt har författaren valt att 

använda sig av en enkät (se Kapitel 3.3).  Inbjudan till studien skickades ut via en länk på 

sociala medier, till gymnaster och tränare, både inom och utanför Sverige. De sociala medier 

som användes var Instagram samt Facebook, kontakter hittades via grupper för gymnaster och 

tränare, via författarens kontakter samt genom mediernas sökfunktioner. Den breda 

populationen var viktig för att inte riskera att något som stämmer enbart inom en viss klubb 

eller gruppering generaliseras och ses som typiskt för den artistiska gymnastiken. Deltagarna 

har uppmuntrats att höra av sig vid frågor eller kommentarer, vilket skedde vid ett fåtal 
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tillfällen. Digitalt samtycke har samlats in enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002). 

Deltagande i studien har varit anonymt. Enkäten har pilottestats vid två tillfällen då stora 

förändringar var nödvändiga när beslut togs att digitalisera den. Då deltagarna kom från olika 

länder har enkätundersökningen skett på engelska. Insamlad data har förts över manuellt från 

SurveyMonkey till Microsoft Excel, där värden för de olika variablerna har beräknats samt 

icke-komplett data har klippts bort. Av 113 besvarade enkäter var 79 kompletta och användes 

i analysen. Data importerades till SPSS där analyserna gjordes. 

4.3 Enkäter 

Webbenkäten gjordes i SurveyMonkey, och designades med GIH’s logotyp samt mörkblåa 

färg för att se representabel ut. Enkäten introducerades med ett informationsbrev (se Bilaga 

2), innehållande bl.a. kontaktuppgifter till författaren och handledaren, studiens syfte och 

deltagarnas rättigheter. Den första delen bestod av en introduktion där deltagarna svarade på 

frågor om kön, ålder, träningsålder, antal träningstimmar per vecka, samt om de genomförde 

någon typ av psykologisk färdighetsträning. För att värna om deltagarnas anonymitet har 

ingen information om nationalitet samlats in. Vidare innehöll enkäten en del vardera om 

skadehistorik, passion samt copingresurser. Vissa frågor har modifierats för att handla 

specifikt om gymnastik, således har “min aktivitet” bytts ut mot “min gymnastik”, “idrott” 

mot “gymnastik”, samt “spel” mot “tävling”. 

4.3.1 Skadehistorik 

För att mäta skador har egna frågor utformats specifikt för denna studie med hjälp av tidigare 

studier (Kerr & Goss 1994, Noh, Morris & Andersen 2007). En idrottsskada har definierats 

som ett fysiskt besvär som orsakats av gymnastiken och begränsat utövarens träning under 

minst en hel dag. Skador som inte har orsakat ett uppehåll från träningen har alltså 

inkluderats, då gymnaster sällan är skadade till den grad att de inte kan träna alls pga. 

variationer i de olika moment som ingår i sporten (Kerr et al., 2015; Kerr & Goss, 1994). 

Denna definition har även använts i flertalet tidigare studier där antalet idrottsskador 

undersökts (Kerr & Goss, 1994; Kolt & Kirkby, 1996; Noh, Morris & Andersen 2005;2007). 

För att definiera allvarlighetsgraden i skadan användes den rekommenderade definitionen från 

Lyséns, de Weerdt och Niewboer (1991) där skador delas in i tre kategorier; 1) lättare skada; 

innebär att den aktive varit hindrad i träningen mellan 1-7 dagar, 2) måttlig skada; 1-4 veckor, 

samt 3) allvarlig skada; mer än 4 veckor. För att de desto allvarligare skadorna ska sticka ut, 
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som kroniska skador, komplicerade skador, eller skador där operation varit en nödvändig del i 

rehabiliteringen, har en fjärde kategori använts för 3 månader eller mer. Då rapporteringen 

skedde retroaktivt var det inte möjligt att mäta exakt antal dagar. Enbart de skador som 

inträffat under de senaste 12 månaderna inkluderades i rapporten. I rapporten definierade 

också deltagarna sin skada, uppgav om det rörde sig om en traumatisk skada eller en 

överbelastningsskada, om skadan var en återkommande skada som tidigare läkt, om skadan 

hindrade dem från att tävla, samt hur utövaren själv tror att skadan hade kunnat förhindras. 

4.3.2 Passion scale 

För att mäta passion användes Passion scale (Vallerand et al., 2003). Denna enkät består av 14 

påståenden som refererar till typiska karaktärsdrag för en person med harmonisk passion (HP) 

samt tvångsmässig passion (OP). Dessa besvaras utifrån en 7-gradig likertskala, beroende på 

hur väl påståendet stämmer in på individens egna upplevelser, från håller inte med alls till 

håller helt och hållet med. Två olika poäng räknas sedan ut, en för HP samt en för OP. I Rip, 

Fortin och Vallerand (2006) tolkades resultaten så att deltagarna ansågs vara passionerade om 

de skattade 4, dvs. varken eller, eller högre på samtliga påståenden. Därmed har resultatet i 

denna studie tolkats så att en poäng på 28 eller mer i HP visar indikationer på en harmonisk 

passion, och detsamma för OP. 

4.3.3 Athletic Coping Skills Inventory-28 

Athletic Coping Skills Inventory-28 (ACSI-28) användes för att mäta utövarnas 

copingresurser (Smith et al., 1995). Denna har använts frekvent inom forskningen, bl.a. av 

Noh, Morris och Andersen (2005; 2007), som också undersökte psykologiska färdigheter i 

relation till idrottsskador. Enkäten består av totalt 28 påståenden som delas in i 7 olika 

kategorier, således 4 påståenden för varje komponent; 1) förmåga att hantera motgångar, 2) 

förmåga att prestera på topp när det gäller, dvs. i pressade situationer, 3) målsättning och 

mentala förberedelser, 4) koncentration, 5) avsaknad av oro, 6) självförtroende och 

tävlingsmotivation samt 7) förtroende för tränare. Varje påstående besvarades utifrån en 4-

gradig likertskala från nästan aldrig till nästan alltid. En poäng för varje komponent har 

sedan räknats ut.  
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4.4 Analys 

Reliabilitetstest gjordes för att fastställa cronbach’s alpha (se Kapitel 3.6) för både Passion 

scale samt ACSI-28. För att beskriva populationen gjordes frekvens- och descriptivetester. Ett 

korrelationstest gjordes sedan för att undersöka sambandet mellan överbelastningsskador 

respektive traumatiska skador och passion respektive copingresurser. Spearman’s 

korrelationskoefficient har använts för att beskriva samband. 

     Överbelastningsskador samt traumatiska skador har hanterats som beroende variabler. 

Dessa har lagts in i SPSS som skaldata. Nio oberoende variabler lades in, också som skaldata; 

HP, OP, förmåga att hantera motgångar, förmåga att prestera på topp när det gäller, 

målsättning, koncentration, avsaknad av oro, självförtroende och tävlingsmotivation samt 

förtroende för tränare. Detta för att uppfylla kraven för ett korrelationstest. Samtliga data har 

avrundats till att visa högst två decimaler. En signifikansnivå på p <.05 har använts i samtliga 

tester. 

4.5 Etiska överväganden 

Studien har tagit noga hänsyn till de etiska huvudkrav uppsatta av Vetenskapsrådet (2002); 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

     I informationsbrevet som utgjort startsidan på webbenkäten har deltagarna informerats om 

studiens syfte, och uppmuntrats till att kontakta författaren eller handledaren vid frågor eller 

kommentarer. De har upplysts om sin rättighet att avbryta deltagandet när de vill, samt att 

deltagandet innebär en enkätundersökning (se Bilaga 2). Deltagande i studien har varit 

valfritt. De har också informerats om att deras data kommer att behandlas konfidentiellt och 

raderas när studien är avslutad.  

     Digitalt samtycke har samlats in av samtliga deltagare. De har kryssat i en ruta som legat 

efter informationsbrevet i webbenkäten. De har således tagit del av informationen innan 

samtycke har kunnat ges. Den text från Uppsatsguiden (Gymnastik- & idrottshögskolan 2018) 

som ska användas vid digitalt samtycke har översatts till engelska och tillämpats. 

     För att värna om deltagarnas anonymitet har varken namn eller andra personuppgifter 

samlats in. Frågorna och metoden har anpassats så långt som möjligt för att det inte ska vara 

möjligt att identifiera deltagarna. Bl.a. har ålder uppgetts utifrån ett treårigt åldersspann, 

istället för exakt ålder. Då en stor del av rekryteringen har skett via en länk som skickats ut på 

sociala medier, besitter varken författaren eller handledaren någon information såsom 
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förnamn och efternamn, nationalitet, klubb eller tävlingsnivå, förutom i de få fall där 

deltagaren valt att tillkännage sig när denne kontaktat författaren. Enbart författaren har haft 

tillgång till de insamlade webbenkäterna, och handledaren har haft viss insyn under 

analysprocessen. 

     Samtliga data kommer att raderas efter det att studien är avslutad, och kommer inte kunna 

användas i andra syften. Endast författaren och handledaren har haft tillgång till insamlad 

data.  

4.6 Validitet & reliabilitet 

För att kontrollera reliabiliteten, dvs. att frågorna inom samma komponent mäter samma sak.  

gjordes reliabilitetstest på samtliga skalor, och mättes i Cronbach’s alpha; harmonisk passion 

(.83), tvångsmässig passion (.91), förmåga att hantera motgångar (.74), förmåga att prestera 

när det gäller (.82), målsättning (.76), koncentration (.57), avsaknad av oro (.76), 

självförtroende (.77) samt förtroende för tränare (.72). Acceptabel nivå för Cronbach’s alpha 

är .70 (även om .80 är eftersträvansvärt) och således uppnåddes en acceptabel reliabilitet hos 

alla variabler utom koncentration. Det är dock vanligt att Cronbach’s alpha är lägre när 

frågorna är färre, vilket förklarar varför värdet var högre inom komponenterna för passion än 

för coping. Författaren har i högsta möjliga mån använt sig av validerade enkäter (Vallerand 

et al. 2003; Smith et al. 1995). Det innebär att enkäternas pålitlighet har utvärderats, alltså ger 

det en högre intern validitet att använda sig av validerade enkäter. Webbenkäten har medvetet 

skickats ut till representanter från olika nivåer och åldrar av manlig och kvinnlig artistisk 

gymnastik, för att inkludera en så bred population som möjligt. 

     Då frågorna kring skadehistoriken har utformats av författaren sjunker dock den interna 

validiteten något, eftersom dessa frågor inte har validerats. Dessa frågor har inte heller testats 

för reliabilitet. 

5. Resultat 
Utav 79 deltagande gymnaster var 65,8% kvinnor samt 34,2% män. Deltagandet var störst i 

den lägsta ålderskategorin där 63,3% var mellan 15-17 år, 25,3% mellan 18-20 år samt 11,4% 

var 21 år eller äldre. I snitt hade gymnasterna tränat artistisk gymnastik i 11,6 år, tränade vid 

undersökningstillfället i snitt  23 timmar under en typisk träningsvecka samt 2 timmar övrig 

fysisk träning (se Tabell 1). Totalt uppgav 58,2% att de genomfört minst en typ av mental 
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träning under det senaste året, där de vanligast förekommande var målsättning och 

visualisering. 

Tabell 1. Antal, träningsår, träningstimmar per vecka, genomförande av mental träning samt 

skador under de senaste 12 månaderna presenteras utifrån kön och ålder. Skadorna har delats 

in i överbelastnings- respektive traumatiska skador och presenteras i antal, medelvärde samt 

standardavvikelse. Även skadornas allvarlighetsgrad presenteras, för vilka angiven procent 

representerar andelen av det totala antalet skador för aktuell grupp.

15-17 år 18-20 år 21 år + Totalt

Män 
(N=14)

Kvinnor 
(N=36)

Män 
(N=8)

Kvinnor 
(N=12)

Män 
(N=5)

Kvinnor 
(N=4)

Män 
(N=27)

Kvinnor 
(N=52)

Träningsålder 
(Gymnastik)

10,71 
±2,33

10,48 
±2.59

12,13 
±1,80

12,13 
±1.86

17,40 
±2,79

14,75 
±2.22

12,37 
±3,34

11,18 
±2.69

Träningstimmar/v 
(Gymnastik)

23,21 
±5,05

22,42 
±6.90

26,13 
±1,46

22,25 
±8,00

24,80 
±3,56

22,00 
±6,48

24,37 
±4,12

22,35 
±6,99

Träningstimmar/v 
(Övrigt)

1,86 
±1,46

2,00 
±2,75

1,25 
±0,89

2,21 
±2,17

4,00 
±3,46

2,50 
±0,58

2,07 
±2,02

2,09 
±2,50

Mental träning 7  
(50%)

18 
(50%)

6  
(75%)

10 
(83,3%)

3  
(60%)

2  
(50%)

16 
(59,2%)

30 
(57,7%)

Överbelastnings-
skador:

N=18 N=32 N=6 N=9 N=6 N=4 N=30 N=45

1,29 
±1,44

0,89 
±0,89

0,75 
±0,70

0,75 
±0,62

1,20 
±1,10

1,00 
±0,00

1,11 
±1,19

0,87 
±0,79

Traumatiska 
skador:

N=13 N=27 N=9 N=17 N=3 N=2 N=25 N=46

0,93 
±0,62

0,75 
±0,81

1,13 
±0,99

1,42 
±0,67

0,60 
±0,55

0,50 
±0,58

0,93 
±0,73

0,88 
±0,81

Lättare skador:           
(1-7 dagar)

N=3 N=9 N=2 N=1 N=1 N=0 N=6 N=10

9,7 % 15,3 % 13,3 % 3,8 % 11,1 % 0 % 10,9 % 11 %

Måttliga skador:           
(1-4 veckor)

N=10 N=16 N=5 N=4 N=0 N=2 N=15 N=22

32,3 % 27,1 % 33,3 % 15,4 % 0 % 33,3 % 27,3 % 24,2 %

Allvarliga skador: 
(1-2 månader)

N=4 N=15 N=2 N=4 N=3 N=3 N=9 N=22

13 % 38,5 % 13,3 % 15,4 % 33,3 % 50 % 16,4 % 24,2 %

Långvariga skador: 
(3 månader +)

N=11 N=19 N=6 N=17 N=5 N=1 N=22 N=37

35,5 % 48,7 % 40 % 65,4 % 55,5 % 16,7 % 40 % 40,7 %

Totalt antal skador: N=31 N=59 N=15 N=26 N=9 N=6 N=55 N=91

2,21 
±1,19

1,64 
±1,10

1,88 
±0,84

2,17 
±0,84

1,80 
±1,48

1,50 
±0,58

2,04 
±1,13

1,75 
±1,03
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Männen hade både en högre träningsålder och fler träningstimmar per vecka än kvinnorna. De 

rapporterade också fler skador (i snitt 2,04 skador per utövare, i jämförelse med 1,75 skador  

per utövare hos kvinnorna). Andelen som utövade någon form av mental träning var högst i 

åldersgruppen 18-20 år, i samtliga grupper uppgav dock minst 50% av deltagarna att de 

genomfört minst en typ av mental träning regelbundet eller vid enstaka tillfällen.  

     För den yngsta samt den äldsta åldersgruppen (15-17 år respektive 21 år +) rapporterades 

fler överbelastningsskador än traumatiska skador, medan den mellersta åldersgruppen (18-20 

år) rapporterade fler traumatiska skador både för män och kvinnor. Långvariga skador, som 

begränsat deltagarnas träning i 3 månader eller längre, utgjorde nära hälften av de 

rapporterade skadorna (40% för män respektive 40,7% för kvinnor). För både män och 

kvinnor utgjorde lättare skador, som begränsat träningen i 1-7 dagar, minst andel av det totala 

antalet skador (10,9% för män respektive 11% för kvinnor). För män syntes att både andelen 

långvariga skador samt allvarliga skador ökade med högre ålder. 

15-17 år 18-20 år 21 år + Totalt

Män 
(N=14)

Kvinnor 
(N=36)

Män 
(N=8)

Kvinnor 
(N=12)

Män 
(N=5)

Kvinnor 
(N=4)

Män 
(N=27)

Kvinnor 
(N=52)

Harmonisk passion 42,93 
±3,27

39,89 
±5,14

40,63 
±3,89

38,25 
±10,35

43,60 
±5,37

44,50 
±6,35

42,37 
±3,90

39,87 
±6,78

Tvångsmässig 
passion

33,64 
±7,91

31,67 
±10,04

38,50 
±5,48

36,58 
±10,90

33,40 
±9,86

40,25 
±7,37

35,04 
±7,72

33,46 
±10,30

Hantera motgångar 6,93 
±2,57

6,03 
±2,65

5,88 
±1,25

5,33 
±2,35

6,40 
±2,07

6,50 
±1,29

6,52 
±2,16

5,90 
±2,49

Bäst när det gäller      6,21 
±3,45

4,94 
±2,78

6,63 
±2,93

5,00 
±3,16

6,60 
±2,97

7,00 
±3,37

6,41 
±3,10

5,12 
±2,90

Målsättning & 
mental förberedelse

5,71 
±2,89

5,58 
±2,87

7,13 
±2,95

6,83 
±2,55

8,80 
±2,78

8,25 
±2,63

6,70 
±3,02

6,08 
±2,86

Koncentration 7,50 
±2,00

6,97 
±1,91

6,88 
±1,46

5,50 
±2,02

7,40 
±3,13

9,00 
±1,41

7,30 
±2,04

6,79 
±2,07

Avsaknad av oro 6,21 
±2,97

5,17 
±2,72

5,38 
±2,83

3,83 
±2,41

7,40 
±1,95

7,75 
±1,26

6,19 
±2,76

5,06 
±2,71

Självförtroende & 
tävlingsmotivation

6,79 
±2,29

7,14 
±2,60

7,50 
±2,78

7,33 
±1,97

8,20 
±3,27

9,50 
±1,00

7,26 
±2,58

7,37 
±2,43

Förtroende för 
tränare

9,07 
±2,13

9,28 
±2,19

8,63 
±2,20

9,17 
±2,44

7,40 
±1,52

10,75 
±0,96

8,63 
±2,08

9,37 
±2,19

Tabell 2. Nedan presenteras deltagarnas självskattning för Passion scale samt ACSI-28 

utifrån kön och ålder. Siffrorna representerar medelvärde samt standardavvikelse.
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För passion samt coping skattade männen högre än kvinnorna inom samtliga kategorier för 

åldersgrupperna 15-17 år samt 18-20 år, undantaget förtroende för tränare. I åldersgruppen 21 

år + skattade dock kvinnorna högre än männen inom samtliga kategorier, undantaget 

målsättning och mental förberedelse. För flera kategorier syntes dock en ökning med stigande 

ålder både hos män och kvinnor, bl.a. för målsättning och mental förberedelse samt 

självförtroende och tävlingsmotivation.  

     För korrelationstesterna (se Tabell 3) indikerar en positiv korrelation att en högre poäng 

inom den oberoende variabeln hade ett samband med en hög skadefrekvens. En negativ 

korrelation innebär att när den ena variabeln är hög, blir den andra låg. 

Tabell 3. Sambandet mellan en överbelastningsskada respektive en traumatisk skada och de 

oberoende variablerna presenteras nedan utifrån kön. Siffrorna visar Spearmans’s 

korrelationskoefficient. De första två variablerna (vänsterspalten i tabellen) representerar 

passion, medan övriga variabler representerar coping. N står för antal utövare som drabbats 

av en skada.

Överbelastnings-
skada

Traumatisk skada

M 
(N=18)

K 
(N=34)

M 
(N=20)

K 
(N=33)

Harmonisk passion .46* -.00 .08 .06

Tvångsmässig 
passion

.44* .04 .11 .00

Hantera motgångar .15 .08 .14 -.25

Bäst när det gäller      .28 .07 .20 -.03

Målsättning & 
mental förberedelse

.21 .13 .31 .02

Koncentration .27 -.04 .08 -.24

Avsaknad av oro -.06 .10 -.07 -.00

Självförtroende & 
tävlingsmotivation

.23 .11 .39* -.08

Förtroende för 
tränare

.20 -.15 -.01 -.12
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     Resultatet visar ett statistiskt säkerställt samband för både harmonisk passion (.46) och 

tvångsmässig passion till uppkomsten av en överbelastningsskada hos män (.44). Ytterligare 

ett statistiskt samband syntes för självförtroende och tävlingsmotivation till uppkomsten av en 

traumatisk skada hos män (.39). I övrigt syntes inga statistiskt säkerställda samband, däremot 

syns flertalet korrelationer; för männen syntes en positiv korrelation till samtliga kategorier 

med uppkomsten av en överbelastningsskada, utom för avsaknad av oro. För uppkomsten av 

en traumatisk skada hos män korrelerade även målsättning och mental förberedelse (.31), bäst 

när det gäller (.20), förmågan att hantera motgångar (.14), samt tvångsmässig passion (.11). 

För kvinnor korrelerade både förmågan att hantera motgångar (-.25) samt koncentration (-.24) 

negativt med uppkomsten av en traumatisk skada. Även för självförtroende och 

tävlingsmotivation (-.08) samt förtroende för tränare (-.12) syntes en viss negativ korrelation 

med traumatiska skador hos kvinnor. För överbelastningsskador hos kvinnor korrelerade bl.a. 

förtroende för tränare (-15), målsättning och mental förberedelse (.13), självförtroende och 

tävlingsmotivation (.11) samt avsaknad av oro (.10). 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har undersökt hur passion och copingresurser kan påverka risken att drabbas av en 

överbelastningsskada samt en traumatisk skada, och om detta skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Resultatet har visat ett positivt samband mellan harmonisk passion, tvångsmässig 

passion och förekomsten av en överbelastningsskada hos män, samt för självförtroende och 

tävlingsmotivation och förekomsten av en traumatisk skada hos män.  

     Då skadorna rapporterades retrospektivt är det oklart om en hög eller låg passion 

respektive coping som orsakade skadetillfället, alternativt om skadans uppkomst istället ledde 

till en hö eller låg passion respektive coping. Skillnaden mellan män och kvinnor kan också 

ha påverkats av differensen i antal deltagare, då kvinnor utgjorde en större del än männen. 

Vad som också kan ha påverkat resultatet är huruvida de gymnaster som besvarat enkäten är 

mångkampare, dvs. om de tränar alla redskap eller specialiserar sig på 1-2 redskap, eftersom 

det kan innebära att vissa deltagare inte utsätter sig för en viss typ av skador (Kerr et al. 

2015).  

     Särskilt intressant är att både tvångsmässig passion samt harmonisk passion hade ett 

signifikant samband till överbelastningsskador hos män, samtidigt som coping visade 
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negativa korrelationer till traumatiska skador hos både män och kvinnor (t.ex. att hantera 

motgångar hos kvinnor -.25). Detta resultat föreslår att passion är en något viktigare faktor i 

utvecklingen av en överbelastningsskada, medan copingresurser är en viktigare faktor i 

uppkomsten av en traumatisk skada. Således visar denna studie indikationer på att stärkta 

copingresurser och att förebygga träningsberoende kan vara essentiella faktorer i 

förebyggandet av idrottsskador. Att även harmonisk passion hade ett signifikant samband med 

överbelastningsskador hos män är inte särskilt förvånande då Vallerand et al. (2003) visade att 

det finns ett starkt samband mellan HP och OP. Detta resultat gör det dock inte mindre viktigt 

att undersöka till vilken grad HP är gynnsamt för individen, då det alltså är rimligt att HP 

indirekt bidrar till utvecklingen av en överbelastningsskada. Detta gör det i sin tur viktigt att 

undersöka hur en hög HP leder till ökad OP, och identifiera vilka faktorer som ligger bakom 

detta, samt även vilka faktorer som kan hindra en individ med hög HP att utveckla en hög OP. 

     Resultatet visade också på variationer mellan könen, framför allt inom HP, OP samt 

självförtroende och tävlingsmotivation, där signifikanta samband syntes hos män, men inte 

hos kvinnor. Hos kvinnor syntes ingen eller en mycket liten korrelation mellan förekomsten 

av en skada samt HP och OP. Detta resultat var oväntat, men skulle kunna förklaras med att 

kvinnorna generellt skattade lägre inom HP och OP än männen, samt rapporterade något färre 

skador. Kvinnor hade också en större variation i hur de skattade sin passion, t.ex. för 

tvångsmässig passion var standardavvikelsen ±10,30 samt för harmonisk passion ±6,78. För 

män låg standardavvikelsen på ±7,72 respektive ±3,90. Trots att männen utgjorde en mindre 

andel av populationen, var de således en mer jämn grupp, varför männens resultat har en 

högre intern validitet. Dessa skillnader gör det dock svårare att jämföra sambanden mellan 

grupperna. 

     Det är dock viktigt att göra skillnad på de resultat som uppnådde statistisk signifikans samt 

de som visar på en korrelation. Slumpen kan inte uteslutas som avgörande i de korrelationer 

som resultaten visade på, och ska därför tolkas med yttersta försiktighet och snarare ses som 

indikationer på hur sambandet kan se ut. Vidare forskning krävs för att utreda detta. 

Att självförtroende och tävlingsmotivation visade ett positivt, signifikant samband med 

uppkomsten av traumatiska skador hos män kan innebära att självförtroende inte 

nödvändigtvis är gynnsamt för individen. Ett för högt självförtroende leder rimligtvis till att 

individen överskattar sin fysiska förmåga och tar fler risker, vilket även har diskuterats i 

tidigare studier (e.g. Kolt & Kirkby 1994).  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     Likväl kan en för stor avsaknad av oro bidra till oförsiktighet, och på så sätt bidra till en 

ökad skaderisk. Både avsaknad av oro och självförtroende kan även rimligtvis leda till att man 

ignorerar tidiga indikationer på skada. Dessa indikationer på ett positivt samband mellan 

copingresurser och uppkomsten av idrottsskador lämnar ett intressant utrymme för vidare 

forskning att undersöka vad som är en optimal nivå för att individen ska dra nytta av detta. 

Målsättning och mentala förberedelser, som ju visade en positiv korrelation med framför allt 

överbelastningsskador hos både kvinnor och män, kan möjligtvis bidra genom en 

tvångsmässig passion. Vallerand et al. (2003) beskriver bl.a. hur träningsberoende framkallar 

beteenden såsom överdrivet engagemang, planerande samt att hålla fast vid sin plan och sina 

mål, varför det är rimligt att en individ med hög OP också har en god förmåga att sätta mål 

och planera. 

     Det är också intressant att kvinnor skattade högre än männen i förtroende för tränare. Detta 

stämmer överens med den träningsmiljö som Pimenta (2015) beskriver där kvinnor bl.a. 

förväntas lyda bättre än män. Denna studie kan dock inte besvara huruvida detta är fallet även 

för denna population, om kvinnor vill framstå som lydiga eller om det rentav var en slump 

som gjorde att kvinnorna skattade högre i förtroende för tränare. Männen skattade dock lägre i 

förtroende för tränare med stigande ålder, vilket väcker nyfikenhet kring huruvida ökad 

självständighet spelar in i det tillit som utövaren känner för sin tränare. En sådan trend syntes 

dock inte för kvinnor. 

     För kvinnor skattade åldersgruppen 21 år + högst inom samtliga kategorier. Detta indikerar 

att även mognad och erfarenhet spelar en viktig roll i utvecklingen av copingresurser. För män 

gällde detta för självförtroende och tävlingsmotivation samt målsättning och mentala 

förberedelser, vilket styrker denna indikation ytterligare. Det är dock även här viktigt att 

överväga slumpens inverkan på resultatet, samt det faktum att de äldre deltagarna eventuellt 

har utövat någon form av mental träning under en längre tid än vad de yngre haft möjlighet 

till. Det kan därför tänkas att det hade varit lämpligt att även ställa frågan om hur länge de 

utövat mental träning.   

     Att både kvinnor och män skattar som högst inom tvångsmässig passion för åldersgruppen 

21 år + är också ett intressant fynd. Då artistisk gymnastik är en idrott som kräver stora 

uppoffringar bl.a. i form av tid (vilket påverkar t.ex. utbildning och relationer), men också 

ofta ekonomiskt då de flesta gymnastiklandslagen är oavlönade, är det rimligt att det krävs en 

högre tvångsmässig passion för gymnastiken för att fortsätta värdera gymnastiken som en 
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prioritet i livet även efter ungdomsåren. Då detta rimligtvis gäller även inom andra 

elitidrotter, väcker detta intresse för huruvida en tvångsmässig passion är en förutsattning för 

att våga satsa på sin idrott. 

     Resultaten kan också ha påverkats av att en så stor andel (totalt 58%) uppgav att de 

genomför minst en typ av mental träning regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Detta skulle 

kunna betyda två saker: antingen att deras copingresurser är höga då de har tränat mentalt, 

eller att de tränar mentalt för att deras copingresurser är låga. Återigen är detta ett dilemma 

som studien inte kan svara på då rapporteringen skedde retrospektivt. I en uppföljande studie 

vore det således intressant att genomföra enkätundersökning för copingresurser och passion 

innan en 12 månaders-period av skaderapportering skedde. 

6.2 Metoddiskussion 

De stängda frågorna i enkäten gör att den interna validiteten blir låg. Frågorna utelämnar 

viktig information för att förstå hela upplevelsen kring idrottsskador, passion och coping, 

såsom känslor. Att använda sig av enkät förhindrar också möjligheten till följdfrågor. Även 

om deltagarna har uppmuntrats till att höra av sig till författaren och handledaren, är det 

troligt att fler deltagare har haft frågor eller kommentarer, än de som faktiskt hört av sig. 

Sannolikt väljer de att chansa på en fråga som de inte förstår, och risken är att de uppger ett 

svar som inte stämmer överens med vad de ville ha sagt. Då enkäten varit på engelska, och 

deltagare rekryterats från olika länder, är risken större att frågor missuppfattats i de fall 

enkäten genomförts på ett annat språk än deras modersmål. Studien har istället en högre 

extern validitet, då resultatet visar på en bred population avseende bl.a. kön, ålder, 

träningsmängd och antal träningsår. Det är också troligt att den geografiska spridningen varit 

stor. Hur stor går dock inte att svara på eftersom denna typ av information inte har samlats in. 

Däremot har deltagandet varit större i vissa grupper, t.ex. var deltagandet dominant inom 

åldersgruppen 15-17 år, medan endast ett fåtal utav deltagarna var 21 år eller äldre. Detta gör 

att det är svårt att generalisera resultaten. Därför hade det varit mer optimalt att försöka jämna 

ut detta genom att medvetet rekrytera fler äldre gymnaster, alternativt bortsett från de äldre 

deltagarna i analysen. 

     Då författaren har insyn i artistisk gymnastik, och även är verksam som tränare, finns det 

en risk att fler av deltagarna har personliga relationer - eller känner till - författaren. Det kan 

t.ex. leda till att deltagarna känner oro över att deras egna tränare ska få veta vad de har svarat 
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i enkäten. Detta kan påverka hur de valt att besvara frågorna, och kan få dem att inte svara 

ärligt, för att ställa sig själva eller sin tränare i bättre dager (Smith et al., 1995). Trots de etiska 

överväganden som gjorts för att värna om deltagarnas anonymitet, är det även troligt att vissa 

har valt att avbryta enkäten, eller att inte delta alls, pga. detta.  

     Det totala antalet enkätsvar var 113, där 34 togs bort då de inte fullföljdes. Mängden icke-

kompletta svar berodde delvis på serverfel, fler respondenter hörde av sig då ett 

felmeddelande dök upp mellan Passion scale och ACSI-28, som var den avslutande delen i 

enkäten. Detta drabbade totalt 11 deltagare, som därmed fick tas bort från analysen. Flera svar 

togs också bort pga. att skadorna inte hade definierats tillräckligt. Ett tredje skäl till 

inkomplett data kan vara att deltagarna, efter att ha svarat på introduktionsfrågorna, upplevde 

det för personligt att besvara de frågor som ställdes kring skador (flertalet enkäter har 

avbrutits efter introduktionsdelen).  

     Noh, Morris och Andersen (2005) menade dock att risken för att deltagarna uttråkas av 

långa enkäter är mindre om man använder sig av specifika situationer som deltagarna kan 

relatera till, varför enkätfrågorna modifierades till att handla om gymnastik, t.ex. byttes ”min 

aktivitet” ut mot ”min gymnastik”. 

     Självrapportering i sig innebär alltid en risk för att deltagaren förvanskar sanningen, dels 

för att de vill framstå som ”duktiga idrottare”, men också för att själva försöka skapa 

förklaringar till något som de drabbats av (Kolt & Kirkby, 1994). Smith et al. (1995) menar 

dock att risken för att deltagarna svarar oärligt minskar när de inte behöver identifiera sig. När 

man låter utövaren självrapportera sina skador innebär det också att man måste vara medveten 

om att den information man får in är gymnastens uppfattning snarare än en objektiv mätning, 

däremot menar Kerr och Goss (1996) att det är just utövarens uppfattning som räknas, då det 

är vår uppfattning som i slutändan påverkar hur vi upplever situationer och reagerar (t.ex. är 

det vår tolkning av en situation som utlöser en stressrespons). Samtidigt innebär det en risk 

för felaktigheter vid retrospektiv rapportering pga. att sannolikheten att deltagarna glömt bort 

avgörande detaljer kring uppkomsten av deras skador ökar. Noh, Morris och Andersen (2007) 

använde retrospektiv rapportering från de senaste 12 månaderna, varför detta bedömdes som 

ett rimligt tidsperspektiv att använda i denna studie. Pga. detta ökade dock kravet på att ha 

stängda frågor, varför t.ex. allvarlighetsgraden i skadan besvarades utifrån 4 kategorier 

snarare än exakt antal dagar. Likväl kan det faktum att allvarliga samt långvariga skador var 

överrepresenterade bland de skador som rapporterades förklaras med denna minnesbias. 

24



Rimligtvis minns man en allvarligare skada tydligare än en lättare skada. Det är alltså troligt 

att fler lättare skador har glömts bort under det gångna året varför dessa var 

underrepresenterade i rapporteringen. 

6.3 Vidare forskning 

Fler av deltagarna i denna studie har kontaktat författaren där de uttryckt sitt intresse för 

studien. Det visar att studien behandlar ett för gymnasterna högaktuellt ämne där de 

efterfrågar mer kunskap. Detta tyder på att det finns ett behov av att utbilda idrottare om hur 

idrottsskador uppstår och öka förståelsen för hur de kan göra sig mindre sårbara. 

     Johnson, Tranaeus och Ivarsson (2014) menar att det är utövarnas beteende som slutligen 

påverkar skaderisken, varför de rekommenderar att vidare forskning kring idrottsskador 

avänder sig av den något nyare biopsykosociala modellen (Wiese-Bjornstal, 2010), som ger 

större utrymme åt sociokultur och beteenden. I denna modell föreslår Wiese-Bjornstal (2010) 

att ett större fokus bör läggas vid att undersöka de faktorer som orsakar en icke-skada, dvs. 

vad det är som gör att en skada inte uppstår i den sårbara situationen, för att identifiera 

psykologiska och sociokulturella skyddsfaktorer. Eftersom en hög OP tydligt korrelerar med 

maladaptiva beteenden kan det vara intressant att utveckla och undersöka effekterna av ett 

interventionsprogram, för att identifiera hur en hög OP kan förändras till att gå över till en 

högre HP (Akehurst & Oliver 2014). Detta bör även undersökas i ett psykosocialt perspektiv, 

dvs. hur träningsmiljö, klimat, ledarskap och relationer med tränare påverkar uppkomsten av 

en OP respektive HP. 

     Även om det går att utforska och identifiera viktiga faktorer som föreligger uppkomsten av 

en idrottsskada, måste vi dock vara medvetna om att en oförutsägbar faktor alltid kommer att 

vara närvarande i varje enskilt skadetillfälle (Lyséns et al. 1991). Den svåraste utmaningen för 

många idrottare är att erkänna, inte minst för sig själva, att de behöver hjälp (Wiese-Bjornstal 

2010). Därför är det viktigt att motverka normerna om de förväntade attityder och beteenden 

som finns inom idrotten idag. Visserligen innebär hård fysisk träning alltid en viss nivå av 

obehag, men idrottare behöver lära sig att skilja på obehag som signalerar ökad belastning och 

smärta som signalerar en möjlig skada (Weinberg & Gould 2015, s. 462). 
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7 Slutsats 
Denna studie har visat på indikationer att en hög harmonisk passion samt tvångsmässig 

passion kan öka risken för att drabbas av en överbelastningsskada hos män medan ett högt 

självförtroende och tävlingsmotivation kan öka risken att drabbas av en traumatisk skada hos 

män. Studien visar också på att det kan finnas en positiv korrelation mellan copingresurser 

och uppkomsten av en överbelastningsskada hos män, vilket uppmuntrar till vidare forskning 

kring till vilken grad stärkta copingresurser är gynnsamt för individen. Flera kategorier av 

coping visade även ett sådant samband hos traumatiska skador hos män (målsättning och 

mental förberedelse, bäst när det gäller samt förmågan att hantera motgångar). För kvinnor 

visar studien att det kan finnas en negativ korrelation mellan uppkomsten av en traumatisk 

skada och förmågan att hantera motgångar, koncentration, självförtroende och 

tävlingsmotivation, samt förtroende för tränare. En negativ korrelation syntes också mellan 

förtroende för tränare samt målsättning och mental förberedelse och uppkomsten av en 

överbelastningsskada hos kvinnor, medan en positiv korrelation syntes för självförtroende och 

tävlingsmotivation samt avsaknad av oro. Studien har visat på behovet av vidare forskning för 

att säkerställa hur dessa samband ser ut, bl.a. vilka faktorer i den psykosociala träningsmiljön 

som påverkar utvecklingen av OP respektive HP, samt hur OP kan förhindras och HP 

uppmuntras. Vidare belyses vikten för förbund och föreningar att förmedla kunskap till 

elitidrottare för att öka förståelsen för hur de själva kan göra sig mindre sårbara, samt att 

vidare undersöka de för- respektive nackdelar stärkta copingresurser kan innebära för 

individen och vad som är en optimal nivå ur ett skadeförebyggande perspektiv. 
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Vallerand Passion Injury 
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Sports Injury Psychology 
Psychosocial Injury Sports 
Normalization Pain Injury 
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Accepting injury sports 
Risk injury sports 

Störst del av litteraturen har hittats i referenslistor i tidigare studier och böcker, samt tips 
av handledare. Samtliga sökningar har varit peer reviewed.

- Finns det ett samband mellan självskattad passion, copingresurser och uppkomsten av 

överbelastningsskador och traumatiska skador inom artistisk gymnastik?  

- Hur skiljer sig detta samband mellan män och kvinnor? 



Introduction

An investigation on injuries in artistic gymnastics

Dear gymnast,

I am hoping that you would like to contribute to my undergraduate dissertation at the Swedish School of

Sports Science and Health in Stockholm. The aim of the study is to explore psychological factors and how

they correlate to injury occurrence. To participate you need to be 15 years or older, and train at least 3

times in a typical week. 

Your contribution is  to participate in a survey, which will take you 15-20 minutes. This will be done

anonymously, and your data will be used confidentially. Access to the collected data is limited to me, in

the role of the author, and my supervisor at the Swedish School of Sports Science and Health. All data

will be deleted once the study is complete. 

As a participant you are guaranteed to professional secrecy, that your data will not affect your training,

and the option to withdraw from participation at any time without having to explain yourself.

If you have any question regarding the study, the survey, or for any other reason wish to get in touch with

me, please do not hesitate to contact me or my supervisor as we will be happy to assist you (see contacts

below).

Thank you for your contribution!   

Alitze Fransson Ulrika Tranaeus

alitze.fransson@student.gih.se ulrika.tranaeus@gih.se

1. I choose to participate in the study and give my approval for the Swedish School

of Sport Science and Health, GIH, to use my personal data in accordance to the

data protection law and the information provided by the author.

*

Yes

Background

An investigation on injuries in artistic gymnastics
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2. I am:*
Female Male Other

  

3. Age:*
15-17 years 18-20 years 21 years or older

4. Number of years years I have participated in artistic gymnastics:*

5. Number of hours hours I typically spend training artistic gymnastics in a week:*

6. Number of hours hours I typically spend training other sports/physical activities other sports/physical activities in a

week:
*

 

7. During the previous year, did you take part in any type of psychological skills

training? (e.g. imagery, goal setting, stress management)
*

Yes No

Psychological skills training

An investigation on injuries in artistic gymnastics
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Type 1:

Type 2:

Type 3:

Type 4:

8. Please enter the types of psychological skills training you have performed: (e.g.

imagery, goal setting, stress management)

 Regularly Occasionally Never

Type 1:

Type 2:

Type 3:

Type 4:

9. Please enter how oftenoften you practiced your psychological skills (listed above)

during the past year:

Please recall all injuries, caused by participation in gymnastics, that have interfered with your training at

least for one day over the previous year. Below you’ll find some guidance to whether your injury classifies

as a trauma (suddenly occurred with a clear cause) or overuse (occurs from prolonged exercise and not

always with a clear cause). The survey contains one section for each injury, up to 5 injuries, which means

the same set of questions will be repeated for each injury. If you have sustained more than 5 injuries in the

previous year, please choose the 5 injuries that interfered with your training the longest. Please read each

item carefully.

Part 1

An investigation on injuries in artistic gymnastics
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Example of injuries:

TraumaTrauma OveruseOveruse

Fractures Stress fractures

Sprains Inflammations

Dislocations Tears

Ruptures and tears  

10. During the past year, did you sustain an injury which interfered with your

training program or prevented you from competing, for at least one day?
*

Yes

No, I was able to do my full training program every session throughout the year.

Injury 1

An investigation on injuries in artistic gymnastics

You will now respond to 6 items concerning your firstfirst injury.

  

11. Type:

Trauma Overuse Not sure

12. Describe the injury andand how it occurred:

 

13. Was this a recurring injury that previously healed?

Yes No

4



   

14. How long did this injury interfere with your training?

1-7 days 1-4 weeks 1-2 months 3 months or longer

15. Did this injury interfere with any of your competitions?

Yes, I could not compete at all because of this injury.

Yes, this injury prevented me from competing specific skills or events/apparatuses.

No, this injury did not prevent me from competing.

16. How do you think that your injury could have been prevented from occurring?

17. Did you sustain a second injury in the past year?

Yes

No

Injury 2

An investigation on injuries in artistic gymnastics

In reference to your second second injury, please respond to the following 6 items.

  

18. Type:

Trauma Overuse Not sure

19. Describe the injury andand how it occurred:

 

20. Was this a recurring injury that previously healed?

Yes No

5



   

21. How long did this injury interfere with your training?

1-7 days 1-4 weeks 1-2 months 3 months or longer

22. Did this injury interfere with any of your competitions?

Yes, I could not compete at all because of this injury.

Yes, this injury prevented me from competing specific skills or events/apparatuses.

No, this injury did not prevent me from competing.

23. How do you think that your injury could have been prevented from occurring?

24. Did you sustain a third injury in the past year?

Yes

No

Injury 3

An investigation on injuries in artistic gymnastics

In reference to your third third injury, please respond to the following 6 items.

  

25. Type:

Trauma Overuse Not sure

26. Describe the injury andand how it occurred:

 

27. Was this a recurring injury that previously healed?

Yes No

6



   

28. How long did this injury interfere with your training?

1-7 days 1-4 weeks 1-2 months 3 months or longer

29. Did this injury interfere with any of your competitions?

Yes, I could not compete at all because of this injury.

Yes, this injury prevented me from competing specific skills or events/apparatuses.

No, this injury did not prevent me from competing.

30. How do you think that your injury could have been prevented from occurring?

31. Did you sustain a fourth injury in the past year?

Yes

No

Injury 4

An investigation on injuries in artistic gymnastics

In reference to your fourth fourth injury, please respond to the following 6 items.

  

32. Type:

Trauma Overuse Not sure

33. Describe the injury andand how it occurred:

 

34. Was this a recurring injury that previously healed?

Yes No
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35. How long did this injury interfere with your training?

1-7 days 1-4 weeks 1-2 months 3 months or longer

36. Did this injury interfere with any of your competitions?

Yes, I could not compete at all because of this injury.

Yes, this injury prevented me from competing specific skills or events/apparatuses.

No, this injury did not prevent me from competing.

37. How do you think that your injury could have been prevented from occurring?

38. Did you sustain a fifth injury in the past year?

Yes

No

Injury 5

An investigation on injuries in artistic gymnastics

In reference to your fifth fifth injury, please respond to the following 6 items.

  

39. Type:

Trauma Overuse Not sure

40. Describe the injury andand how it occurred:

 

41. Was this a recurring injury that previously healed?

Yes No
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42. How long did this injury interfere with your training?

1-7 days 1-4 weeks 1-2 months 3 months or longer

43. Did this injury interfere with any of your competitions?

Yes, I could not compete at all because of this injury.

Yes, this injury prevented me from competing specific skills or events/apparatuses.

No, this injury did not prevent me from competing.

44. How do you think that your injury could have been prevented from occurring?

 

45. Did you sustain more than 5 injuries in the past year?*
Yes No

Injuries - Sum up

An investigation on injuries in artistic gymnastics

 

46. Were you unable to compete or train at your full program for the entireentire year,

because of an injury/injuries?
*

Yes No

In the following section, please read the statements frequently described by athletes and please choose

the response which indicates your level of agreement. Please read each statement carefully, and keep in

mind that there are no right or wrong answers.

Part 2

An investigation on injuries in artistic gymnastics
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 Completely

disagree Disagree

Somewhat

disagree

Neither

agree or

disagree Somewhat agree Agree

Completely

agree

1. Gymnastics

allows me to live a

variety of

experiences.

2. The new things

that I discover

with gymnastics

allow me to

appreciate it even

more.

3. Gymnastics

allows me to live

memorable

experiences.

4. Gymnastics

reflects the

qualities I like about

myself.

5. Gymnastics is in

harmony with the

other activities in

my life.

6. For me

gymnastics is a

passion, that I still

manage to control.

7. I am completely

taken with

gymnastics.

8. I cannot live

without gymnastics.

9. The urge is so

strong. I can't help

myself from doing

gymnastics.

47. Part 2*

10



10. I have difficulty

imagining my life

without gymnastics.

11. I am emotionally

dependent on

gymnastics.

12. I have a tough

time controlling my

need to

do gymnastics.

13. I have almost an

obsessive feeling for

gymnastics.

14. My mood

depends on me

being able to do

gymnastics.

 Completely

disagree Disagree

Somewhat

disagree

Neither

agree or

disagree Somewhat agree Agree

Completely

agree

A number of statements that athletes have used to describe their experiences are given below. Please

read each statement carefully and then recall as accurately as possible how often you experience the

same thing. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any one statement.

Part 3

An investigation on injuries in artistic gymnastics

 Almost never Sometimes Often Almost always

1. On a daily or

weekly basis, I set

very specifik goals

for myself that

guide what I do.

48. Part 3*
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2. I get the most

out of my talent

and skills.

3. When a coach or

manager tells me

how to correct a

mistake I've made,

I tend to take it

personally and

feel upset.

4. When I am

doing gymnastics,

I can focus my

attention and

block out

distractions.

5. I remain

positive and

enthusiastic

during

competition, no

matter how badly

things are going.

6. I tend to

perform better

under pressure

because I think

more clearly.

7. I worry quite a

bit about what

others think about

my performance.

8. I tend to do lots

of planning about

how to reach my

goals.

9. I feel confident

that I will perform

well.

 Almost never Sometimes Often Almost always
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10. When a coach

or manager

criticizes me, I

become upset

rather than

helped.

11. It is easy for me

to keep

distracting

thoughts from

interfering with

something I am

watching or

listening to.

12. I put a lot of

pressure on

myself by

worrying how I will

perform.

13. I set my own

performance goals

for each practice.

14. I don't have to

be pushed to

practice or

perform hard; I

give 100%.

15. If a coach

criticizes or yells

at me, I correct

the mistake

without getting

upset about it.

16. I handle

unexpected

situations in

my gymnastics

very well.

 Almost never Sometimes Often Almost always
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17. When things

are going badly, I

tell myself to keep

calm, and this

works for me.

18. The more

pressure there is

during a game, the

more I enjoy it.

19. While

competing, I worry

about making

mistakes or failing

to come through.

20. I have my own

plan worked out in

my head long

before the

competition

begins.

21. When I feel

myself getting too

tense, I can

quickly relax my

body and calm

myself.

22. To me,

pressure

situations are

challenges that I

welcome.

23. I think about

and imagine what

will happen if I fail

or screw up.

24. I maintain

emotional control

no matter how

things are going

for me.

 Almost never Sometimes Often Almost always
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25. It is easy for

me to direct my

attention and

focus on a single

object or person.

26. When I fail to

reach my goals, it

makes me try even

harder.

27. I improve my

skills by listening

carefully to advice

and instruction

from coaches and

managers.

28. I make fewer

mistakes when

pressure's on

because I

concentrate

better.

 Almost never Sometimes Often Almost always

Survey completed!

An investigation on injuries in artistic gymnastics

Thank you for taking your time to complete the survey. You are welcome to get in touch should you have

any questions.

Author: Alitze Fransson

alitze.fransson@student.gih.se

Supervisor: Ulrika Tranaeus

ulrika.tranaeus@gih.se
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THANK YOU for your contribution!THANK YOU for your contribution!
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