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Förord 

Vi vill tacka Sveriges poledanceskolor som med stort engagemang spridit vår enkät och hjälpt 

oss att få så många deltagare som möjligt.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Ulrika Tranaeus Fitzgerald som väglett och stöttat oss 

genom hela arbetet.  

 

I arbetet kommer vi använda oss av det engelska ordet poledance då ett korrekt ord på 

svenska saknas. Vi kommer däremot använda oss av orden ”poledansarna” samt ”poledansen” 

för att begreppen ska bli försvenskade i bestämd form. 
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att kartlägga skador och 

smärttillstånd hos poledansare samt att undersöka skillnaden mellan styrketränande och icke 

styrketränande poledansare, vana och ovana poledansare samt hög och låg träningsfrekvens 

hos poledansare med avseende på skadeförekomst. 

1. Hur ser förekomsten av skador och smärttillstånd hos poledansare ut? 

2. Finns det någon skillnad mellan styrketränande och icke styrketränande poledansare 

med avseende på deras skadeförekomst?  

3. Finns det någon skillnad mellan hög träningsfrekvens (fler än två träningspass i 

veckan) och låg träningsfrekvens (två eller färre träningspass i veckan) i 

poledanceträningen med avseende på skadeförekomst?  

4. Finns det någon skillnad mellan vana (dansat poledance i mer än 2 år) och ovana 

(dansat poledance i 2 år eller mindre) poledansare med avseende på skadeförekomst?  

Metod: Denna studie var en kvantitativ webbenkätstudie som gjordes på 297 poledansare. 

Enkäten innehöll 13 frågor och utarbetades efter trattekniken där bakgrundsfrågorna kom 

först och de mer specifika frågorna kom därefter. Deltagarna kontaktades via 

poledanceskolornas facebooksidor eller via mejl. Resultat: De mest förekommande 

skadeområdena var axel, handled, övre rygg och ländrygg. Överbelastningsskador var 

vanligare än traumatiska skador. Vanligast var skador som hade varat i tre månader eller 

längre. En statistiskt signifikant skillnad påvisades mellan vana och ovana poledansare med 

avseende på skadeförekomsten vid tidpunkten för studien. En statistiskt signifikant skillnad 

kunde ej påvisas mellan styrketränande poledansare och icke-styrketränande poledansare eller 

mellan hög och låg träningsfrekvens med avseende på skadeförekomsten vid tidpunkten för 

studien. Slutsats: Poledance är skadedrabbad idrott, i synnerhet skador i de övre 

extremiteterna. Det är vanligare att ha haft en eller flera skador än att vara helt skadefri inom 

poledance. De mest ovana poledansarna löper störst risk för skada, jämfört med övriga 

grupper.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Idrottsskador har länge varit ett intressant forskningsämne och det finns många studier gjorda 

på gymnaster, akrobater, cirkusartister samt dansare och skadefrekvensen hos dessa. Däremot 

går det inte att finna några studier om skadefrekvensen hos poledansare i de tillgängliga 

databaserna. Därför är det av stort intresse att undersöka hur skadeförekomsten ser ut hos 

poledansare och om det finns någon skillnad mellan styrketränande och icke styrketränande 

poledansare, vana och ovana poledansare samt poledansare med hög och låg träningsfrekvens 

med avseende på deras skadeförekomst.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Poledance 

Poledance är en dansstil som utförs med en vertikal stång som redskap. På stången kan både 

snurrar och statiska trick utföras, ofta i kombination som en koreografi. Snurrarna och tricken 

kan även göras på olika höjder vilket gör poledance till en komplex dansstil som både kräver 

styrka, koordination och rörlighet.  

 

Poledance är en relativt ung idrott som är under en utvecklings- och tillväxtfas. Enligt de 

flesta källorna har poledansen sitt ursprung i Vancouver under 70- och 80-talet och har inom 

cirkuskretsar använts som en sorts akt. Från att vara en dansstil som de flesta ansåg vara 

exotisk under 1980-talet så är poledansen idag en form av rekreation och aerobisk träning, 

även fast dansen på vissa håll fortfarande beskrivs som en exotisk dans. (Whitehead & Kurz 

2009; Wikipedia 2016) Numera finns poledance på många gym och dansskolor i Europa, men 

även i Australien, Asien och Amerika (North Pole Studio). Det har även blivit allt vanligare 

att tävla i poledance (Wikipedia 2016).  

1.2.2 Styrketräning 

Styrketräning är en muskelstärkande fysisk aktivitet där avsikten är att bibehålla och/eller öka 

den muskulära styrkan och muskelmassan (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2015, s. 2). 

Detta är en träningsform som har använts i många år men de senaste 20 åren har antalet 

styrketränande individer ökat markant. Förutom att styrketräning gör oss starkare och ökar vår 

prestationsförmåga så bidrar styrketräning även till ett ökat välbefinnande samt kan användas 
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som prevention och behandling av många sjukdomar och skador. (Westcott 2012) Minskad 

muskelmassa bidrar till en svagare led vilket kan öka risken för att skada sig vid höga 

påfrestningar, men genom att öka sin styrka med hjälp av styrketräning så kan man minska 

skaderisken (Howse & McCormack 2009, s. 108). Man har exempelvis kunnat påvisa att 

övningar för rotatorkuffen, skulderbladets muskler samt de större axelmusklerna kan minska 

impingementsyndrom och andra typer av axelsmärtor. (Clippinger 2007, s. 452) Excentrisk 

styrketräning har speciellt påvisats ge goda resultat för att förebygga muskelskador generellt 

(Askling, Karlsson & Thorstensson 2003, ss. 244-50; Croisier et al. 2002).  

 

Styrketräning kan tränas på många olika sätt med avseende på vilken typ av styrka som man 

vill träna. Explosiv styrka, uthållighetsstyrka och maxstyrka är tre olika styrketyper som kan 

tränas med styrketräning och det som skiljer sig mellan dessa styrketyper är framför allt 

belastningen (% av 1 RM, 1 repetition max) och antalet repetitioner. Man kan även anpassa 

styrketräningens progressivitet, regelbundenhet, specificitet, frekvens, motstånd, övningar, 

redskap, rörelseomfång, vilopausernas längd och ordningsföljden mellan övningarna. 

(Thomeé et al. 2008, ss. 71-127) 

1.2.3 Skador och smärttillstånd 

Poledance är en fysiskt krävande idrott med influenser från både dans, gymnastik och 

akrobatik, vilka är tre idrotter med hög skaderisk (Kauther et al. 2009; Grapton et al. 2013; 

Purnell et al. 2010). Inom idrotten brukar skador anses till stor del bero på att utövarna är 

svaga, att de har dålig muskeluthållighet och/eller har en bristande koordination och teknik. 

Detta är varför styrketräning ofta används i skadeförebyggande syfte. (Thomée et al. 2008, s. 

300)  

 

Skador kan uppkomma traumatiskt eller genom överbelastning. Traumatiska skador uppstår 

antingen av kompressionsvåld eller utdragningsvåld medan överbelastningsskador uppstår när 

träningsbelastningen blir för stor, det vill säga när varaktigheten på träningspasset, 

träningsintensiteten och/eller träningsfrekvensen ökar så pass mycket att träningsbelastningen 

överstiger vävnadens förmåga till anpassning. Skador kan även delas in i mjukdelsskador, det 

vill säga skador som uppkommer i brosk, muskler, senor och ligament, samt 

skelettskador/frakturer. (Bahr & Maehlum 2004, s. 9) 

 

Smärta brukar även delas upp i akuta smärttillstånd samt långvariga smärttillstånd, men 
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tidsgränsen mellan dessa är oklar. Oftast brukar smärtan räknas som långvarig om den pågått i 

tre månader eller längre. (Börjesson et al. 2008, s. 553) Det kan även betyda att smärtan varat 

längre än man förväntat sig och att smärtan är större än vad skadan eller sjukdomen kan 

förklara. Därför är långvariga smärttillstånd ofta mer svårbehandlade än akuta smärtor med 

tydliga orsaker. Smärttillstånd är ofta långvariga om smärtan vidmakthålls av andra 

mekanismer än de som orsakade den, vilket kan göra den ännu mer svårbehandlad. (Löfgren 

et al. 2015, s. 2) 

1.3 Forskningsläge 

Det går inte att finna några studier om poledansare i de tillgängliga databaserna. Det finns 

däremot en hel del studier om skador hos gymnaster, dansare och akrobater. I många studier 

där dansare undersökts har man kunnat påvisa att muskuloskeletala skador hos dansare är 

väldigt vanliga, framför allt skador som uppkommit genom överbelastning. 

Överbelastningsskadorna kan ha många olika orsaker, där styrkekvoten mellan olika 

muskelgrupper är en av dem. (Bronner, Ojofeitimi & Spriggs 2003) Ett stort antal repetitioner 

i felaktiga ställningar samt felaktig teknik kan också vara bidragande faktorer till 

överbelastningsskador hos dansare (Steinberg et al. 2011; Howse & McCormack 2009, s. 86). 

Även traumatiska skador förekommer, däremot inte lika frekvent. När dansare får traumatiska 

skador så är orsaken oftast utdragningsvåld under stretching med långsam rörelsehastighet. 

Därför är excentrisk styrketräning en välanvänd metod för att förebygga muskelskador av 

bland annat denna typ. (Thomée et. al. 2008, s. 304-305). 

 

Stora muskelskador eller akuta frakturer är ovanliga hos dansare men mindre 

muskelbristningar, sträckningar och stressfrakturer är mer frekventa. Hos gymnaster är 

däremot skelettskador i form av akuta frakturer, periostitis och spondylosysis ofta 

förekommande. (Grapton et al. 2013) Skador i patellasenan är en typisk skada hos dansare 

som utövar mycket hopp eftersom upprepade hopprörelser kan överbelasta denna sena. Även 

skador i mitten på akillessenan är en vanlig dansrelaterad mjukdelsskada. (Howse & 

McCormack 2009, ss.125-6) 

 

Många studier som undersökt de vanligaste skadeområdena hos dansare har kunnat påvisa att 

skador i de nedre extremiteterna är vanligare än skador i de övre extremiteterna. Detta beror 

på att belastningen oftast är som störst på de nedre extremiteterna, med undantag från vissa 

modernare typer av balett, jazzdans och breakdance där även skador i de övre extremiteterna 
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är vanliga. (Jacobs, Hincapié & Cassidy 2012) Svåra rörelser, moderna pardanser och ökad 

support av kroppen med hjälp av armarna leder generellt till en ökad skaderisk i de övre 

extremiteterna (Clippinger 2007, s. 452). 

 

I en studie från Luk, Thordanson och Charlton (2013) undersöktes olika dansrelaterade 

skador. Man fann även här att de vanligaste skadorna hos dansare uppkommer i de nedre 

extremiteterna där fotleden är mest utsatt. En subluxation på peroneussenan var den 

vanligaste skadan i studien vilket uppkommer när den yttre fotknölen utsätts för en hög 

belastning. Inklämningssyndrom i fotens baksida var också förekommande, en skada som 

uppstår när kroppsvikten balanseras på en maximal plantarflexion.  

 

Irländska dansare har ofta problem med fotleder och fötter på grund av de höga 

påfrestningarna de utsätter sig för inom den här typen av dans. Två tredjedelar av de som 

svarade i en enkätstudie hade problem med foten respektive fotleden, även fast andra 

skadeområden också upptäcktes. Skadorna var inte allvarliga men en tredjedel av de som 

skadat sig hade ofta eller alltid smärta under aktivitet. Man kunde även se en skillnad mellan 

olika åldrar med avseende på skadeförekomsten. Deltagarna som var äldre än 25 år hade 

statistiskt signifikant högre skaderisk än de som var yngre. (Cahalan & O’Sullivan 2013) 

 

Det finns en hel del studier som jämfört dansare inom olika dansstilar och nivåer med 

avseende på deras skadeförekomst. Bland annat en studie undersökte om det fanns någon 

skillnad mellan breakdansare på professionell nivå och amatörnivå. I studien så fann man att 

de som dansar på professionell nivå löper större risk för att skada sig än amatördansare. De 

vanligaste skadorna hos breakdansarna var skador i de övre extremiteterna, bland annat i 

fingrar, handleder och axlar. (Cho et al. 2009) Samma fynd gällande nivå har man funnit hos 

andra dansare som balettdansare, jazzdansare, stepdansare, moderndansare och teaterdansare. 

I en studie från Thomas och Tarr (2009) fann man att professionella dansare generellt löper 

större risk för skada i ländrygg än dansare på lägre nivå. Man fann även ett samband mellan 

ländryggsskada och ålder där de äldre dansarna i studien (35-39 år) löpte större risk för att 

skada sig än de yngre (16-19 år) med en risk på 60 respektive 9 procent. Det finns även 

studier som påvisat att en minskad uthållighet av bålen korrelerar med en ökad risk för 

ländryggssmärta hos dansare (Swain & Redding 2014). 

 

En metaanalys från 2008 (Hincapié, Morton & Cassidy) undersökte all vetenskaplig litteratur 
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om dansrelaterade skador gjorda mellan år 1966 och 2004. Författarna till metaanalysen fann 

många studier om dansrelaterade skador av olika slag, men många av studierna tyvärr var av 

låg kvalitet. I metaanalysen så fann man att endast 32 av alla 103 studier som behandlade 

muskuloskeletala skador och smärttillstånd var relevanta och kritiskt granskade. Man fann 

även att de flesta studierna som gjordes på dansare oftast handlade om balettdansare, med 

några undantag. Exempelvis en studie jämförde balettdansare med moderna dansare med 

hjälp av en enkätundersökning som bland annat innehöll en fråga om träning utanför den 

vanliga dansträningen. Studien, som dock var väldigt liten med mycket få deltagare samt med 

grupper som skiljde sig åt i ålder, fann att majoriteten av dansarna hade 

överbelastningsskador, främst skador i fotled och rygg. Väldigt få dansare i studien, oavsett 

dansstil och nivå, tränade styrketräning vid sidan av sina dansträningar (15 %). (Chmelar et 

al. 1987) 

 

Man har även kunnat se att det är vanligt med skador hos akrobater och att de som utövar 

akrobatisk gymnastik löper större risk för skador i de övre extremiteterna, specifikt i senor 

och ligament, än de som inte tränar akrobatisk gymnastik (Grapton et al. 2013). Man har 

också kunnat påvisa att en ökad träningsmängd ofta medför fler skador hos gymnaster 

(Purnell et al. 2010; Saluan et al. 2015). Kolt och Kirkby (1999) kunde påvisa att 

elitgymnaster löper något större risk för att skada sig jämfört med subelitgymnaster. I Purnells 

studie (2010) skedde skadorna framför allt i de övre extremiteterna där de flesta skadorna var 

överbelastningsskador i handleder och i Kolt och Kirkbys studie (1999) samt i studien från 

Saluan et al. (2015) dominerade muskelsträckningar och stukningar/vrickningar.  

 

Webb och Rettig (2008) påvisade i sin litteraturstudie att det vanligaste stället att skada sig på 

i de övre extremiteterna hos kvinnliga gymnaster är handleder och att det hos manliga 

gymnaster är vanligast med skulderskador följt av handledsskador. Även en studie från 

UCLA kunde med hjälp av enkäter och röntgenundersökningar påvisa att handledssmärtor är 

vanliga hos gymnaster (Mandelbaum et al. 1989). I studien såg man att 75 % av de manliga 

och 33 % av de kvinnliga gymnasterna hade handledssmärta i minst fyra månader. 

Handlederna utsätts för många olika typer av påfrestningar som exempelvis upprepade 

rörelser, stötbelastningar, kompressioner och vridningar, och detta i kombination med bland 

annat översträckning ökar risken för skador under gymnastikträningen. Gymnaster 

rekommenderas att fokusera mer på att förebygga skador i handleder genom att 

individualisera sin träning, gradvis öka träningsgraden, minska höga belastningar under 
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tillväxt, använda sig av alternativa viktbärande aktiviteter och vid behov använda sig av 

handledsortoser. (Webb & Rettig 2008, ss. 289-95) 

 

Det finns dock många studier som kunnat påvisa det motsatta - att de flesta skadorna hos 

gymnaster sker i de nedre extremiteterna där skador i fot, knä och underben är speciellt 

vanliga. Även ryggskador är en vanlig skada hos gymnaster enligt dessa studier, vilket tros 

bero på att gymnastik generellt är en mycket ryggbelastande idrott. Man har däremot kunnat 

påvisa att manliga artistiska gymnaster har fler skador i de övre extremiteterna jämfört med 

kvinnliga artistiska gymnaster, framför allt skador i axlar, armbågar och handleder. Detta kan 

bero på att manliga artistiska gymnaster belastar de övre extremiteterna i högre grad jämfört 

med kvinnliga artistiska gymnaster. (Harringe & Werner 2002) 

 

Även hos cirkusartister så är skadefrekvensen hög. I en deskriptiv epidemiologisk studie från 

2009 undersöktes vilka typer av skador som förekom hos cirkusartister genom att 

sammanställa redan befintlig data från 1376 cirkusartister och 18336 skador. I studien fann 

man att frakturer är mindre vanliga skador hos cirkusartister medan muskelbristningar och 

skador på senor och ligament är de vanligaste skadorna. Man kunde även se att axelskador är 

den vanligaste skadan i de övre extremiteterna, medan skador i knän och fotleder är vanligast 

i de nedre extremiteterna. (Shrier et al. 2009) Ett annat fynd var att fortsatt träning och 

framträdande trots skador är vanligt, vilket man även har kunnat påvisa i en annan studie om 

skador hos cirkusartister (Hamilton et al. 2012) 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga skador och smärttillstånd hos poledansare samt att 

undersöka skillnaden mellan styrketränande och icke styrketränande poledansare, vana och 

ovana poledansare samt hög och låg träningsfrekvens hos poledansare med avseende på 

skadeförekomst. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser förekomsten av skador och smärttillstånd hos poledansare ut? 

2. Finns det någon skillnad mellan styrketränande och icke styrketränande poledansare 

med avseende på deras skadeförekomst?  

3. Finns det någon skillnad mellan hög träningsfrekvens (fler än två träningspass i 
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veckan) och låg träningsfrekvens (två eller färre träningspass i veckan) i 

poledanceträningen med avseende på skadeförekomst?  

4. Finns det någon skillnad mellan vana (dansat poledance i mer än 2 år) och ovana 

(dansat poledance i 2 år eller mindre) poledansare med avseende på skadeförekomst?  

 

Hypotes: Hypotesen är att långvariga överbelastningsskador i de övre extremiteterna, framför 

allt handleder och skuldror, dominerar hos poledansare. Hypotesen är även att det finns en 

skillnad mellan styrketränande och icke styrketränande poledansare med avseende på deras 

skador och smärttillstånd där mer styrketräning bidrar till färre skador och smärttillstånd, att 

en ökad träningsfrekvens bidrar till fler skador samt att vana poledansare drabbas av fler 

skador än ovana.  

 

2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Denna studie var baserad på en kvantitativ metod där poledansare från olika dansskolor runt 

om i Sverige fick besvara en enkät angående deras träning, skador och smärttillstånd. Den 

kvantitativa metoden valdes för att kunna göra undersökningen på gruppnivå, vilket var 

studiens syfte. Enkäten valdes som mätmetod eftersom enkätundersökningar når ut till en 

större population under en relativt kort tid. Enkäter låter även deltagarna i sin egen takt 

besvara frågorna samt överväga svarsalternativen. (Ejlertsson 2005, s. 11)  

 

En enkät skapades i programmet Google Docs (se bilaga 2). Enkäten bestod av 13 frågor och 

utarbetades efter trattekniken där bakgrundsfrågorna kom först och de mer specifika frågorna 

kom därefter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94). Bakgrundsfrågorna bestod av ålder och kön. 

De specifika frågorna bestod av frågor angående poledansarnas poledanceträning, 

styrketräning, annan träning och eventuella skador/smärttillstånd. Elva frågor var 

obligatoriska frågor med fasta svarsalternativ och två frågor var frivilliga med öppna 

svarsalternativ. Två frågor hade även flersvarsalternativ medan resterande frågor krävde att 

endast ett svar gavs. En av frågorna; ”Har du haft smärta eller skada i följande kroppsdelar det 

senaste året?”, togs bort vid analysen av svarsalternativen då det kan ha påverkat resultatet 

negativt. 
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Även en informationstext skapades och bifogades i enkäten under huvudrubriken. 

Informationstexten skrevs med ett språk som var lättförståeligt och sakligt. Texten inleddes 

med en motivering till varför undersökningen skulle göras, det vill säga syftet med studien. 

Därefter kom informationen om hur lång tid som beräknades till besvarandet av enkäten, att 

deltagarna skulle vara fullständigt anonyma i studien samt att deltagandet var frivilligt. Till 

sist skrevs kontaktinformationen, det vill säga vår mejladress och våra namn. (Ejlertsson 

2005, s. 39-44) 

 

Efter utformningen av enkäten och pilotstudien (se 2.6 Validitet och reliabilitet) kontaktades 

deltagarna. Deltagarna söktes upp via sociala medier där de informerades om att enkäten var 

ett underlag för en C-uppsats om skadeförekomsten hos poledansare. De informerades även 

om studiens syfte och undersökningsmetod.  

2.2 Deltagare 

Antalet poledansare som svarade på enkäten var 297 personer. Deltagarna var i åldern 15-69 

år och medelåldern var 26 år (+/- 6.56). Antalet kvinnor var 292 och antalet män var fem.  

 

Fyrtiosju procent (n=141) av deltagarna utövade någon annan typ av idrott vid sidan av 

poledanceträningen. Dessa idrotter har kategoriserats som ”rörelseidrott”, det vill säga idrotter 

som dans, cheerleading, akrobatik, yoga, konståkning och stretchning, samt 

”konditionsidrott”, det vill säga idrotter som löpning, gång, längdskidåkning, simning och 

ridning. Ungefär 38 % tränade både poledance, styrketräning och någon annan typ av idrott.  

Detta presenteras som antal och procent i tabell 1 och som procent i figur 1.   

 

 
Tabell 1. Andra idrotter (n=297) 

 Procent (%) Antal (n) 
Poledance, 
styrketräning och 
annan typ av idrott 

38 113 

Poledance och 
rörelseidrott 

22 65 

Poledance och 
konditionsidrott 

11 33 

Poledance, 
konditionsidrott och 
rörelseidrott 

15 43 

Endast poledance 53 156 
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Figur 1. Andra idrotter (procent, N=297) 

2.3 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för att få deltaga i denna studie var att man skulle vara poledansare i 

Sverige. Det fanns inga kriterier på vana, träningsfrekvens eller skador då detta var det som 

skulle undersökas. Det fanns heller inga kriterier på att deltagarna skulle vara medlemmar i 

någon poledanceskola.  

2.4 Etiska aspekter 

Samtidigt som enkäterna skickades ut informerades deltagarna om syftet med studien. Detta 

gjordes för att möta informationskravet. De fick även, enligt samtyckekravet, veta att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. För att möta 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet blev deltagarna även informerade om att de var 

helt anonyma och att svaren från enkäterna endast skulle presenteras på gruppnivå. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 390) 

2.5 Dataanalys 

Inga interna bortfall förekom, det vill säga inga deltagare missade eller hoppade över någon 

fråga i enkäten. Detta kan försäkras eftersom samtliga frågor förutom fråga 6 och 12 (frågorna 

om poledansarna utövade någon annan idrott vid sidan av poledansen samt om de fått sina 

skador diagnostiserade) var obligatoriska att svara på. Det gick inte att skicka in enkätsvaren 
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om någon obligatorisk fråga hoppades över. Insamlad data från enkäterna sammanställdes och 

analyserades i statistikprogrammet SPSS. Eftersom studien innehöll både deskriptiva samt 

analytiska frågeställningar så presenteras data med både beskrivande samt analytisk statistik. 

Frågeställning nummer 1 analyserades med frekvenser och presenteras med andelen i procent 

och antal. Frågeställningar 2-4 analyserades med chi-två tester och presenteras med andelen i 

procent. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

En pilotstudie genomfördes av enkäten innan enkäten delades ut till deltagarna. Anledningen 

till detta var att se om några frågor var missledande eller svårtolkade och om några 

förändringar av enkäten behövde göras. (Ejlertsson 2005, s. 35) Egna frågor skapades utan 

några andra enkäter som underlag. Pilotundersökningen bidrog till att fråga 6 och 8 lades till 

samt några enklare justeringar i formuleringen av de övriga frågorna. Eftersom en 

pilotundersökning kunde öka studiens validitet, då den kunde användas som en kontroll av att 

enkätens frågor mätte det som studien avsågs att mäta, var en pilotundersökning nödvändig 

för denna studie. En pilotundersökning kunde även öka reliabiliteten då den kunde kontrollera 

att frågorna formulerades noggrant och lättförståeligt för att undvika misstolkningar. På grund 

av att en stor noggrannhet lades vid formuleringen av enkätfrågorna så att de speglade 

studiens syfte, samt att enkäten var kortfattad, strukturerad, enkel och begriplig, så har denna 

studie en hög validitet och reliabilitet. (Ejlertsson 2005, s. 99-104) 

 

3 Resultat 
Hypotesen var att långvariga överbelastningsskador i de övre extremiteterna, framför allt 

handleder och skuldror, dominerade hos poledansare. Hypotesen var även att det fanns en 

skillnad mellan styrketränande och icke styrketränande poledansare med avseende på deras 

skador och smärttillstånd där mer styrketräning bidrog till färre skador och smärttillstånd, att 

en ökad träningsfrekvens bidrog till fler skador samt att vana poledansare drabbades mer av 

skador än ovana. Delar av hypotesen var sanna och andra delar förkastades. 

 

Då enkäten tillät flersvar så kommer denna studie presentera hur många svar som samtliga 

svarsalternativ fick. Detta betyder att antalet svar (n=) kommer vara fler än antalet deltagare 

på vissa frågor. Frågeställning nummer ett kommer även delas in i underkategorier för att få 

med samtliga parametrar.  
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3.1 Hur ser förekomsten av skador och smärttillstånd hos 
poledansare ut? 

3.1.1 De mest förekommande skadeområdena vid tidpunkten för studien 

Figur 2 visar i antal de mest förekommande skadeområdena hos poledansare vid tidpunkten 

för studien. De mest förekommande skadeområdena var axel, följt utav handled, övre rygg 

och ländrygg. Cirka 28 % av poledansarna (n=84) hade axelskador eller smärttillstånd i axel, 

vilket var det mest förekommande skadeområdet. Det näst mest förekommande skadeområdet 

var handled vilket ca 22 % (n=66) av poledansarna hade. Skador eller smärttillstånd i övre 

rygg samt ländrygg var nästan lika vanliga med 21 % (n=61) respektive 20 % (n=60). Det 

näst mest frekventa svaret på enkäten var ”jag har inte smärttillstånd eller skador”.  

 

De minst förekommande skadeområdena var insida lår, vad och framsida lår. Andelen 

poledansare med skador eller smärttillstånd på insida lår och vad var 0.7 % vardera. Några 

fler, 1.3 %, hade skador eller smärttillstånd på framsida lår. Även andelen poledansare som 

svarade ”övrigt” på frågan om skadeområde var 1.3 %. 

 

Det totala antalet svar på frågan om skador och smärttillstånd vid tidpunkten för studien var 

584. Totalt hade cirka 74 % av samtliga 297 deltagare en eller flera skador eller 

smärttillstånd.  

 
Figur 2. Skador vid tidpunkten för studien (antal, n=584) 
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3.1.2 De mest förekommande skadeområdena vid tidpunkten för studien, 
indelning övre och nedre extremiteter 

Figur 3 visar i antal det mest förekommande skadeområdena hos poledansare vid tidpunkten 

för studien med indelning på övre och nedre extremiteter. Antalet skador i de övre 

extremiteterna var 382, vilket motsvarar cirka 76 % av det totala antalet skador. Antalet 

skador i de nedre extremiteterna var 120, vilket motsvarar cirka 24 % av det totala antalet 

skador. Resterande fyra deltagare kryssade i svarsalternativet ”övrigt”.  

 
Figur 3. Skador vid tidpunkten för studien uppdelning övre och nedre extremiteter (antal, 

n=506) 
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3.1.3 Hur länge poledansarna haft skador eller smärttillstånd   

Figur 4 visar i procent hur länge poledansarna haft skador eller smärttillstånd. Vanligast var 

skador eller smärttillstånd som hade varat i tre månader eller längre. Nästan hälften av 

poledansarna svarade att de hade haft skada eller smärttillstånd i tre månader eller längre. 

Nästan lika många svarade att de hade haft skada eller smärttillstånd i mindre än en månad 

som de som svarade att de haft skada eller smärttillstånd i en till två månader, med cirka 20 % 

respektive 19 %.  

 
Figur 4. Hur länge poledansarna har varit skadade (procent, N=297) 
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3.1.4 Hur poledansarnas skador och smärttillstånd uppstod 

Figur 5 visar i procent hur poledansarnas skador och smärttillstånd uppstod, det vill säga om 

de var överbelastningsskador eller traumatiska skador. Vanligast var skador som hade 

uppkommit av överbelastning. Cirka 68 % av skadorna var överbelastningsskador, medan 

cirka 20 % av skadorna var traumatiska skador. Andelen som svarade att deras skador både 

var överbelastningsskador och traumatiska skador var cirka 5 %. 

 
Figur 5. Hur skadorna uppstod (procent, N=265) 
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3.1.5 De mest förekommande diagnoserna hos poledansarna  

Figur 6 visar i procent de mest förekommande diagnoserna hos poledansarna. De vanligaste 

skadorna var skador som klassades in i ”överbelastning, överansträngning, inflammation eller 

nerver i kläm”, vilket cirka 22 % (n=64) av poledansarna hade. Minde vanliga var 

muskelbristningar och muskelsträckningar som 4 % (n=12) av poledansarna hade. Det mest 

frekventa var dock att inte ge något svar alls, det vill säga att poledansarnas skador eller 

smärttillstånd inte blivit diagnostiserade eller att de valde att avstå från att svara på denna 

fråga. 

 
Figur 6. Diagnoser (procent, N=297) 
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3.2 Finns det någon skillnad mellan styrketränande och icke 
styrketränande poledansare med avseende på deras 
skadeförekomst?  

Denna frågeställning analyserades med hjälp av en korstabell i statistikprogrammet SPSS 

mellan frågan om hur ofta poledansarna styrketränade och skadefrekvensen vid tidpunkten för 

studien. Svaren på frågan om hur ofta poledansarna styrketränare delades in i ”styrketränar” 

och ”styrketränar inte” och svaren på frågorna om skadefrekvensen delades in i ”skadad” och 

”inte skadad”. Analysen gjordes med chi-två där signifikansnivån avlästes.  

 

Andelen poledansare som tränade styrketräning vid sidan av poledanceträningen var 73 %. 

Ungefär hälften av poledansarna tränade styrketräning 1-2 gånger i veckan och en femtedel 

tränade styrketräning 3-5 gånger i veckan. Endast 3 % tränade styrketräning 6-7 gånger i 

veckan. Andelen poledansare som inte styrketränade var 27 %. 

 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna. 

3.3 Finns det någon skillnad mellan hög träningsfrekvens och låg 
träningsfrekvens i poledanceträningen med avseende på 
skadeförekomst?  

Denna frågeställning analyserades med hjälp av en korstabell i statistikprogrammet SPSS 

mellan frågan om hur ofta poledansarna dansade poledance och skadefrekvensen vid 

tidpunkten för studien. Svaren på frågorna om skadefrekvensen delades in i ”skadad” och 

”inte skadad”. Analysen gjordes med chi-två där signifikansnivån avlästes. 

 

Flest poledansare tränade poledance 1-2 gånger i veckan med en procent på 83 %. Andelen 

som tränade poledance 3-5 gånger i veckan var 14 %. Tre procent av poledansarna tränade 

poledance 6-7 gånger i veckan.  

 

Av de som tränade poledance 1-2 gånger i veckan hade 72 % skador eller smärttillstånd. Av 

de som tränade poledance 3-5 gånger i veckan så hade 83 % skador eller smärttillstånd. I den 

minsta gruppen som tränade poledance 6-7 gånger i veckan så var 70 % skadade. 

 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna. 
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3.4 Finns det någon skillnad mellan vana och ovana poledansare 
med avseende på skadeförekomst?  

Denna frågeställning analyserades med hjälp av en korstabell i statistikprogrammet SPSS 

mellan frågan om hur länge poledansarna utövat poledance och skadefrekvensen vid 

tidpunkten för studien. Svaren på frågorna om skadefrekvensen delades in i ”skadad” och 

”inte skadad”. Analysen gjordes med chi-två där signifikansnivån avlästes. 

 

Flest poledansare hade tränat poledance i 1-2 år med en procent på 41 %. Andelen som tränat 

poledance i mindre än 1 år var 27 % och andelen som tränat poledance i 3-4 år var 23 %. Nio 

procent av poledansarna hade tränat poledance i 5 år eller längre.  

 

Resultatet påvisade att hur länge man dansat poledance påverkade skadeförekomsten. Mest 

skadade var poledansare som tränat poledance i mindre än 1 år. Inom denna grupp var 

andelen med skador eller smärttillstånd cirka 83 %. De som tränat poledance i 1-2 år samt de 

som tränat poledance 3-5 år påvisade mindre skador eller smärttillstånd med 66 % respektive 

75 %. Av de mest vana poledansarna, de som tränat poledance i 5 år eller mer, påvisade 82 % 

skador eller smärttillstånd. En statistiskt signifikant skillnad påvisades mellan grupperna (p < 

0.05).  

4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att kartlägga skador och smärttillstånd hos poledansare samt att 

undersöka skillnaden mellan styrketränande och icke styrketränande poledansare, vana och 

ovana poledansare samt hög och låg träningsfrekvens hos poledansare med avseende på 

skadeförekomst.  

 

De mest förekommande skadeområdena var axel, handled, övre rygg och ländrygg. 

Överbelastningsskador var vanligare än traumatiska skador. Vanligast var skador som hade 

varat i tre månader eller längre. En statistiskt signifikant skillnad påvisades mellan vana och 

ovana poledansare med avseende på skadeförekomsten vid tidpunkten för studien. En 

statistiskt signifikant skillnad kunde ej påvisas mellan styrketränande poledansare och icke-

styrketränande poledansare eller mellan hög och låg träningsfrekvens med avseende på 

skadeförekomsten vid tidpunkten för studien. 
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4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Förekomsten av skador och smärttillstånd hos poledansare  

De mest förekommande skadeområdena var axel, handled, övre rygg och ländrygg. Liknande 

resultat har kunnat påvisas i studier gjorda på gymnaster, breakdansare, balettdansare och 

jazzdansare där skador i de övre extremiteterna dominerade, bland annat skador i axlar, 

handleder och fingrar (Cho et al. 2009; Jacobs, Hincapié & Cassidy 2012; Mandelbaum et al. 

1989). Det finns dock studier som påvisar det motsatta, det vill säga att de vanligaste 

dansrelaterade skadorna sker i de nedre extremiteterna, framför allt i fötter och fotleder 

(Cahalan & O'Sullivan 2013; Luk, Thordanson & Charlton 2013). Var skadorna sker beror 

bland annat på var belastningen är som störst vilket kan förklara de varierade resultaten. I 

många dansstilar är belastningen störst i de nedre extremiteterna vilket ökar risken för 

överbelastningsskador i ben, fotleder och fötter medan dansstilar som balett, jazzdans och 

breakdance även belastar de övre extremiteterna och därmed bidrar till en ökad skaderisk 

även där. Samma princip gäller för gymnastik och akrobatik - skadorna sker oftast där 

belastningen är som störst. (Webb & Rettig 2008; Harringe & Werner 2002) Poledance är en 

idrott som belastar de övre extremiteterna i en mycket hög grad, framför allt handleder, axlar 

och rygg, vilket kan förklara att just skador inom dessa områden förekom i högre grad i denna 

studie. 

 

Vanligast var skador eller smärttillstånd som hade varat i tre månader eller längre, det vill 

säga långvariga smärttillstånd (1177 Vårdguiden 2014). Långvariga skador eller smärttillstånd 

är ofta svårare att behandla jämfört med akuta skador eller smärttillstånd som oftast har en 

klar orsak. Det är heller inte ovanligt att orsaken till de långvariga smärttillstånden är oklara 

och dessutom så kan de långvariga smärttillstånden upprätthållas av andra mekanismer än vad 

som orsakat dem. (Löfgren et al. 2015, s. 2) Detta kan vara en av anledningarna till att just 

dessa skador och smärttillstånd var vanligast hos poledansarna i denna studie. Det är troligt att 

de flesta av de skadade poledansarna inte kände till den exakta orsaken till deras skador och 

smärttillstånd men att de förstod att skadorna och smärttillstånden hängde ihop med den höga 

belastningen som poledance kräver. Då poledance inkluderar många olika sorters trick och 

kombinationer tillsammans med uppvärmning, styrkeövningar och rörlighetsträning så kan 

det vara svårt för poledansarna att veta vad de bör avstå från och vad de bör fokusera på för 

att undvika återkommande skador och smärttillstånd. Det är heller inte helt ovanligt att 

dansare, gymnaster och akrobater fortsätter sin träning trots smärta och därmed ökar risken 
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för att smärtan ska bli mer långvarig, vilket bland annat Shrier et al. (2009) och Hamilton et 

al. (2012) har kunnat påvisa i sina studier på cirkusartister.  

 

De mest förekommande skadorna och smärttillstånden hos poledansarna var skador och 

smärttillstånd som hade uppkommit av överbelastning. Denna skadetyp har även påvisats vara 

vanligast i tidigare studier gjorda på dansare och gymnaster (Bronner, Ojofeitimi & Spriggs 

2003; Chmelar et al. 1987; Hincapié, Morton & Cassidy 2008; Purnell et al. 2010). 

Överbelastningsskador uppstår när träningsbelastningen blir för stor, det vill säga att 

träningsbelastningen överstiger vävnadens förmåga till anpassning. De påverkande faktorerna 

är varaktigheten på träningspasset, träningsintensiteten och/eller träningsfrekvensen. (Bahr & 

Maehlun 2004) Även ett stort antal repetitioner i felaktiga ställningar samt felaktig teknik kan 

orsaka överbelastningsskador hos dansare (Steinberg et al. 2011; Howse & McCormack 2009, 

s. 86). Som tidigare nämnts så är poledance en dansstil som medför en hög belastning i 

framför allt de övre extremiteterna och som även kräver att snurrar och trick görs upprepade 

gånger. Om snurrarna och tricken även görs med felaktig teknik så kan detta öka risken för 

överbelastningsskador ytterligare. Det vara svårt att få till rätt teknik inom poledansen och det 

krävs mycket övning oavsett vilken nivå man dansar på. Det är inte ovanligt att man behöver 

öva på ett trick under varje pass i flera månader vilket betyder att all träning som görs innan 

man sätter tricket korrekt kan vara en speciellt utsatt tidsperiod. Dessutom så blir tricken mer 

och mer avancerade ju längre man dansar. Genom att från början vara extra noga så man inte 

gör allt för många felsteg kan vara viktigt för att undvika framtida skador och smärttillstånd. 

 

Vanligast var skador som klassades in i överbelastning, överansträngning, inflammation eller 

nerver i kläm. Minde vanligt var muskelbristningar och muskelsträckningar. Tidigare studier 

har kunnat påvisa att stora muskelskador inte är speciellt vanliga hos dansare men att mindre 

muskelbristningar och sträckningar är mer frekventa (Grapton et al. 2013). Man har även sett 

att muskelsträckningar och stukningar/vrickningar är vanliga hos gymnaster (Kolt & Kirkby 

1999; Saluan et al. 2015) och att muskelbristningar samt skador på senor och ligament är 

vanligt förekommande hos cirkusartister (Shrier et al. 2009).  

4.1.2 Skillnad mellan regelbundet styrketränande och icke 
styrketränande poledansare med avseende på skadeförekomst 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas mellan styrketränande och icke 

styrketränande poledansare med avseende på deras skador eller smärttillstånd vid tidpunkten 
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för studien. Detta kan bero på att det totala antalet skador och smärttillstånd som vi såg vid 

tidpunkten för studien var ett för litet för att kunna få fram en signifikant skillnad. En mindre 

grupp ger oftast ett högre p-värde då små förändringar ger större utslag på resultatet. Även 

fast resultatet inte var statistiskt signifikant när skadorna och smärttillstånden vid tidpunkten 

för studien studerades så var p-värdet precis över 0.05 vilket ändå kan ge en viss indikation. 

Det går att avläsa i figur 4 att cirka 40 % av poledansarna varit skadade i mindre än tre 

månader vilket kan vara en anledning till att flera skador kan ha setts om man undersökt 

skador de haft tidigare. Detta exkluderades dock i föreliggande studie då den mest ovana 

gruppen, det vill säga de som dansat poledance i mindre än ett år, kan ha varit en felkälla då 

det finns en risk att dessa inte börjat träna poledance när skadan uppstod. 

 

Även själva utförandet av styrketräningen kan ha påverkat resultatet. I flera studier har man 

kunnat påvisa att styrketräning faktiskt kan förebygga skador men att excentrisk styrketräning 

är den effektivaste metoden för skadeprevention (Clippinger 2007, s. 452; Askling et al. 2003, 

ss. 244-50; Croisier et al. 2002). Det går inte att säkerställa att poledansarna styrketränade på 

ett korrekt sätt med bra teknik eller vilken typ av styrketräning som poledansarna utövade. 

Hade de exempelvis tränat för lite bål i förhållande till den totala träningsmängden så kan 

detta ha lett till skador i ländryggen (Swain & Redding 2014). Dessutom så är det möjligt att 

den totala träningsfrekvensen med både poledanceträningen och styrketräningen tillsammans 

påverkade resultatet. 

4.1.3 Skillnad mellan hög träningsfrekvens och låg träningsfrekvens i 
poledanceträningen med avseende på skadeförekomst 

I föreliggande studie kunde ingen statistiskt signifikant skillnad ses mellan hög 

träningsfrekvens och låg träningsfrekvens med avseende på skadeförekomst. Detta kan anses 

vara förvirrande då många tidigare studier kunnat påvisa det motsatta, att en hög 

träningsfrekvens ofta ökar risken för skador och smärttillstånd (Purnell et al. 2010; Saluan et 

al. 2015). Dock, som det nämndes i frågeställningen ovan, undersöktes det i föreliggande 

studie endast frekvensen av poledanceträning utan att ta hänsyn till frekvensen av 

styrketräning och annan typ av träning. Av alla 297 deltagare utövade 73 % styrketräning och 

47 % någon annan typ av idrott. Ungefär 38 % av alla 297 deltagare tränade både poledance, 

styrketräning och någon annan typ av idrott. Detta skulle kunna ha bidragit till det otippade 

resultatet. Hade den totala träningsfrekvensen slagits ihop så är det möjligt att ett annat 

resultat hade kunnat påvisas. Däremot så kan den huvudsakliga orsaken till resultatet vara att 
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de flesta poledansarna i denna studie endast tränade poledance 1-2 gånger i veckan. Hela 83 

% av poledansarna tränade poledance 1-2 gånger i veckan medan endast 14 % tränade 3-5 

gånger i veckan och 3 % tränade 6-7 gånger i veckan. Det vill säga, fördelningen mellan 

grupperna var skev vilket kan ha haft en kraftig påverkan på resultatet.  

4.1.4 Skillnad mellan vana och ovana poledansare med avseende på 
skadeförekomst 

Mest skadade var poledansare som tränat poledance i mindre än ett år samt de som dansat fem 

år eller längre med 83 % respektive 84 % skadade inom respektive grupp. En statistiskt 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan vana och ovana poledansare med avseende på deras 

skador och smärttillstånd vid tidpunkten för studien. Skillnaderna mellan grupperna kan dock 

ha påverkats av poledansarnas tidigare aktivitet samt att de kan ha haft skador innan de 

började med poledance. 

 

Anledningen till att ett statistiskt signifikant resultat kunde påvisas för skadorna vid 

tidpunkten för studien kan bero på att en stor grupp poledansare erhölls genom att inkludera 

de som tränat i mindre än ett år. Den grupp som tränat poledance i mindre än ett år är också 

den mest ovana gruppen och ett flertal källor tar upp vikten av teknik och att brist på detta 

tillsammans med ovana kan leda till skador (Steinberg et al. 2011; Howse & McCormack 

2009, s.86; Thomée et al. 2008, s. 300). Enligt flera studier så ökar skadorna med ökad nivå 

(Thomas & Tarr 2009; Cho et al. 2009) vilket även går att påvisa i denna studies resultat där 

poledansarna som tränat i mer än fem år hade fler skador än de som tränat i 1-2 år respektive 

3-5 år. Hos elitgymnaster har man kunnat påvisa att skadeförekomsten är högre jämfört med 

sub-elitgymnaster (Kolt & Kirkby 1999) vilket kan härledas till att de mest vana poledansarna 

kunde ha skadat sig på grund av utmattning, överbelastning eller dylikt. 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Enkäten 

Eftersom en större målgrupp skulle delta i studien var en kvantitativ metod i form av 

nätbaserade enkäter passande. Pilotstudien påvisade att enkäten var väl utformad men frågan 

om deras skadehistorik det senaste året togs bort. Hade vi haft med det senaste årets skador, 

skulle gruppen mest ovana poledansare (tränat mindre än ett år) kunnat agera felkälla, då 

skadorna kan ha uppkommit av någon annan orsak än poledanceträningen. Däremot blev det 
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tydligt efter sammanställningen av enkäterna att frågorna kunde ha gjorts tydligare då 

missförstånd uppstod. Istället för att endast svara på enkätfrågorna utifrån poledancerelaterade 

skador så var det några deltagare som utförligt berättade om tidigare skador som uppkommit 

genom bland annat bilolyckor, graviditet och fallskador. Eftersom vi inte var på plats när 

deltagarna svarade på enkäten så hade deltagarna ingen möjlighet att ställa frågor vid 

eventuella oklarheter, vilket inte gav oss möjlighet att korrigera svar som grundar sig på 

uppenbara missuppfattningar. Detta bidrog till att missuppfattade svar antingen fick 

kategoriseras som ”övrigt” eller kritiskt tolkas för att kunna läggas in i de befintliga 

svarskategorierna. Ejlertsson (2005, s. 12-13) skriver att nackdelen med enkäter är att 

respondenten inte har några möjligheter att ställa kompletterande frågor om han eller hon inte 

förstår något i enkäten samt att respondentens identitet inte kan styrkas med fullständig 

säkerhet. Enkätundersökningar tillåter heller inga spontana följdfrågor som skulle kunna bidra 

till en fördjupad förståelse, enligt Ejlertsson. De flesta frågorna i enkäten hade däremot fasta 

svarsalternativ vilket gav studien en högre grad av strukturering och standardisering samt 

förenklade den kvantitativa analysen. 

4.2.2 Analysen 

För att kunna besvara frågeställningarna utan att riskera bortfall under analysen så 

analyserades skillnader istället för samband mellan grupperna. Detta beror på att 

svarsalternativen i enkäten kategoriserades för att undvika för många svarsalternativ vilket 

gjorde det svårare att analysera samband. Ett exempel är enkätfrågan om hur länge 

poledansarna haft skada eller smärttillstånd där svaren delades upp i mindre än 1 månad, 1-2 

månader, 3 månader eller längre eller att de inte hade några skador eller smärttillstånd. 

4.2.3 Styrkor och svagheter med studien 

På grund av att elektroniska enkäter valdes som mätmetod så kunde många poledansare 

deltaga i föreliggande studie. Resultat från elektroniska enkäter är även lätta att analysera och 

det är svårare att göra slarvfel med enkäter på webben jämfört med pappersenkäter. Däremot 

så har denna mätmetod några nackdelar. En nackdel är att man inte kan kontrollera vilka som 

faktiskt svarar på enkäten, det vill säga att man inte kan inte koppla enkätsvaren till en 

specifik person och kontrollera att de faktiskt tillhör den målgrupp som man vill nå ut till (i 

detta fall poledansare). Vi kunde inte heller kontrollera att varje enkätsvar kom från olika 

individer och att inga svarade på enkäten flera gånger. Detta är dock alltid ett problem när 

man använder onlineenkäter som mätmetod, speciellt när man vill att deltagarna ska vara 
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fullständigt anonyma. (Hassmén och Hassmén 2008, s. 251) Men eftersom studiens syfte 

tydliggjordes för deltagarna samt att endast poledanceskolor kontaktades så borde denna 

osäkerhet vara obetydlig.  

 

En annan nackdel med elektroniska enkäter är att man inte kan kontrollera att deltagarna 

förstår frågorna och inte misstolkar dem (Ejlertsson 2005, s. 12-13). Hade vi suttit med när 

deltagarna svarade på enkäten så hade detta kunnat säkerställa validiteten, det vill säga att vi 

fick svar på det som faktiskt efterfrågades. Men då vi hade begränsat med tid till att få in 

resultaten samt att vi ville nå ut till poledansare runt om i landet (inte bara de i 

Stockholmsområdet) så var detta inte möjligt. Detta hade dessutom gjort det svårare att få 

med så många deltagare som vi fick genom elektroniska enkäter.  

 

Eftersom egna frågor i enkäten skapades kan det ha påverkat reliabiliteten och validiteten, 

trots att en pilotundersökning genomfördes. Hade en färdigt och väl beprövad enkät använts 

så hade förmodligen reliabiliteten och validiteten varit högre, men då det inte går att finna 

några studier om poledancerelaterade idrottsskador i de tillgängliga databaserna så går det 

heller inte att finna några passande enkäter.  

4.3 Resultatets betydelse för poledansare i framtiden 

Denna studie är den första studien om skador och smärttillstånd hos poledansare som går att 

finna i de tillgängliga databaserna. Studien har presenterat de mest förekommande skadorna 

och smärttillstånden hos poledansare samt om dessa uppkom traumatiskt eller successivt. 

Studien har även presenterat hur styrketräning, träningsfrekvens och träningsvana hänger ihop 

med skadeförekomsten inom denna grupp. Vi tror att våra resultat kan ha en stor betydelse för 

poledansare i framtiden då det ger en överblick över situationen i nuläget, men framför allt så 

tror vi att vår studie kan användas som underlag för framtida studier.  

 

Eftersom föreliggande studie kom fram till att poledansare har en hög skadeförekomst så kan 

resultatet även ge poledansare en ökad förståelse för vikten av att undvika skador genom att 

erhålla en bra teknik och utförande av trick och snurrar. Eftersom det inte kunde hittas 

någrakända behandlingsmetoder för poledansare så vill studien poängtera att detär extra 

viktigt att förhindra att skador uppkommer. En behandling av en skada eller smärttillstånd 

med syfte om att komma tillbaka till den normala träningsfrekvensen, som i många fall redan 
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är hög, kan leda tillsvårare tillstånd av smärta och så vidare, även fast dos-respons-effekterna 

inte är tillräckligt studerade (Löfgren et al. 2015, s.7)  

4.4 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom denna studie endast ger en överblick över poledancerelaterade skador så vore det 

intressant om man utvecklar forskningsområdet. Det vore intressant om man i framtiden 

kunde göra styrketester och rörlighetstester på skadade poledansare för att kunna se ytterligare 

orsaker och samband. Förslagsvis kan man börja med de skador som denna studie påvisat 

vara de mest frekventa, det vill säga överbelastningsskador i handled, axel, övre rygg och 

ländrygg. Ytterligare förslag är att studera om det finns några bra behandlingsmetoder för 

redan befintliga skador hos poledansare, till exempel om styrkeövningar, stretch samt 

handledsskydd kan vara till hjälp.  

 

Andra frågor som kan vara intressanta är om det finns någon skillnad mellan kön och ålder 

hos poledansare med avseende på deras skadeförekomst. Vissa källor som denna studie har 

refererat till har kunnat påvisa att det finns skillnader mellan kön och ålder hos dansare och 

gymnaster (Cahalan & O’Sullivan 2013; Thomas & Tarr 2009). 

 

Vi valde att inte ha vana som ett inklusionskriterie då vi ville se skillnaden mellan vana och 

ovana poledansare med avseende skadeförekomst, samt att få med så många deltagare som 

möjligt. I framtiden skulle man kunna fokusera på en viss vanegrupp när man undersöker 

skador och smärttillstånd hos poledansare.  

5 Slutsats 
Poledance är skadedrabbad idrott, i synnerhet skador i de övre extremiteterna. Det är 

vanligare att ha haft en eller flera skador än att vara helt skadefri inom poledance. De mest 

ovana poledansarna löper störst risk för skada, jämfört med övriga grupper.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
 
Syfte och frågeställningar:  
 
Vilka sökord har du använt? 

Injury dance, pain dance, injury gymnastic, pain gymnastic, injury acrobatic, pain acrobatic, strength 
training injury, strength training pain, idrottsskador, skador inom idrotten, skador dans, skador 
gymnaster, skador akrobater, injury upper extremity dance, examensarbete skador, examensarbete 
dans, c-uppsats skador, c-uppsats dans, poledance, pole dance,  
 
Var har du sökt? 

Pubmed, Google Scholar, GIH-bibliotekets katalog, google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

Injury dance, pain dance, injury gymnastic, pain gymnastic, injury acrobatic, pain acrobatic, 
examensarbete dans, skador dans, skador gymnaster 

 
Kommentarer 

Vi fann inga studier om poledansare (med undantag från några få studier som beskrev 
poledance som en exotisk och oanständig dansstil) men vi fann däremot mängder av studier 
om dansare, gymnaster och akrobater. Att hitta studier om skador hos dansare, gymnaster och 
akrobater var lätt - dock så begränsade många studier sig till balettdansare och 
truppgymnaster. Att hitta studier till ett varierat och brett forskningsläge var en utmaning.  
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Bilaga 2 

Enkäten 
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