
Ryggsmärtor inom utförsåkning

Andelen ryggsmärtor hos eleverna på tre av 

Sveriges alpina skidgymnasier

Malin Wincrantz

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
Examensarbete 70:2003

Tränarutbildningen: 2001-2004
Handledare: Maria Ekblom



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3
Syfte ................................................................................................................................... 3
Metod ................................................................................................................................. 3
Resultat............................................................................................................................... 3
Slutsats ............................................................................................................................... 3

1. Inledning................................................................................................................................. 4
1.1 Introduktion...................................................................................................................... 4
1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 5

1.2.1 Riksidrottsgymnasium............................................................................................... 5
1.2.3 Skidgymnasier ........................................................................................................... 6
1.2.4 Alpin skidåkning träningslära ................................................................................... 6
1.2.5 Ryggskador................................................................................................................ 8
1.2.6 Tidigare studier ......................................................................................................... 9

1.3 Syfte och frågeställningar............................................................................................... 13
2. Metod ................................................................................................................................... 14

2.1 Undersökningsgruppen................................................................................................... 14
2.2 Metodval......................................................................................................................... 14
2.3 Genomförande................................................................................................................ 15
2.4 Bortfallsanalys................................................................................................................ 15
2.5 Validitet och Reliabilitet ................................................................................................ 16

3. Resultat................................................................................................................................. 17
4. Diskussion ............................................................................................................................ 21

4.1 Hur stor andel av eleverna upplever smärta i ländryggen? ............................................ 21
4.1.1 Har du under din tid på skidgymnasiet haft ryggsmärtor? ...................................... 21
4.1.2 När du får ryggsmärta vart sitter den?..................................................................... 22
4.1.3 Får du ryggsmärtor vid styrketräning? .................................................................... 22
4.1.4 När du får ryggsmärta hur länge är ryggsmärtan kvar?........................................... 24

4.2 hur anser eleverna att ryggsmärtan påverkar deras träning/tävling?.............................. 24
4.1 Slutsatser ........................................................................................................................ 25
4.2 Förslag till framtida forskning........................................................................................ 25

5. Käll- och litteraturförteckning.............................................................................................. 26

      Bilaga 1 – Enkät
      Bilaga 2 – Påminnelseblad
      Bilaga 3 – Informationsblad
      Bilaga 4 – Käll- och litteratursökning



3

Sammanfattning

Syfte

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka andelen som har eller har haft ryggsmärtor 

under tiden på ett skidgymnasium, samt om ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga.

Metod

Undersökningen gjordes på de tre alpina riksidrottsgymnasierna i Sverige. Studien gjordes 

som en enkätundersökning. Totalt skickades 35 enkäter till elever som studerar det tredje och

fjärde året på något av de alpina riksidrottsgymnasierna, med födelseåren 1983-1984. Urvalet 

utgjordes av de elever som hade längst erfarenhet från ett skidgymnasium, och som därmed 

eventuellt kunde ha mer erfarenhet av ryggsmärtor. Svarsfrekvensen var hög, 90 procent. Av 

de personer som deltog i studien var könsfördelningen 18 kvinnor och 14 män.

Resultat

Andelen som har eller haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium var 65 procent. En 

klar majoritet av underökningsgruppen ansåg att ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga, till 

vilken grad var individuellt. 80 procent uppgav att de får ryggsmärta vid styrketräning.

Studien fann inga samband vad gällande ryggsmärtor mellan könen.

Slutsats

Det var en väldigt stor andel av eleverna i undersökningen som hade eller hade haft 

ryggsmärtor. Eleverna upplevde även att ryggsmärtorna påverkade deras åkförmåga. I studien 

fann man ett samband mellan styrketräning och ryggsmärtor, vilket kan tyda på flera orsaker,

men det stora antalet elever med ryggsmärtor tyder på att detta är ett problem inom svensk 

utförsåkning.
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1. Inledning

1.1 Introduktion
Alpin skidåkning är en idrott som utövas av många människor på såväl elit- som 

motionsnivå i många länder världen över. I Sverige finns det många klubbar som 

engagerar ett stort antal barn och ungdomar i sporten. När de mest lovande alpina 

skidåkarna ska påbörja sin gymnasieutbildning finns möjlighet att förlägga utbildningen 

till ett skidgymnasium, vilket ger möjlighet till en intensiv satsning på träning. I många 

idrotter startar träning vid tidig ålder och elitinriktad träning är i många idrotter vanlig 

även hos ungdomar före puberteten. Den tidiga specialiseringen med grenspecifik träning 

kräver ofta monotona och upprepade ansträngande rörelser, vilket innebär en ökad risk för 

skada. I vissa idrotter är belastningen på ryggraden extrem, både när det gäller rörelse och

styrka vilket innebär ökad risk för överbelastning.1 Inom utförsåkning utsätts kroppen för 

stora belastningar vilket beror på hastighet och kompressioner. De statiska komponenterna 

är också mycket höga vilket hänger ihop med kravet att hålla en låg ställning.2

Grundpositionen i alpin utförsåkning med böjda knän och krummad rygg medför 

belastning på ryggen, även diskarna påverkas i denna position. Skador på dessa strukturer 

innebär risk för en tidig utveckling av diskdegeneration och risk för framtida ryggbesvär.3

En studie gjord i Norge påvisar att ryggskador är vanligt hos unga idrottare.4 Ytterligare 

en studie visar att förekomsten av ryggskador är okänt, dock påvisar den att utförsåkare 

har en högre ryggsmärta än övriga personer som inte är aktiva.5 En tredje studie av Nola 

Peacock, James A Walker, Reed Fogg och Kurt Dudley påvisa att ryggsmärtor är mer 

förekommande hos alpina instruktörer än hos instruktörer i övriga sporter.6

Idén till denna uppsats har sitt ursprung i att författaren själv drabbades av en ryggskada 

under skidgymnasietiden, och finner därför intresse att undersöka om detta är ett 

förekommande problem hos elever på de alpina skidgymnasierna runt om i Sverige idag.

                                                
1 Leif  Swärd, Olof Lundin, ”Idrottsryggen-en sammanfattning”, Svensk Idrottsforskning, 3 (1999), s. 12.
2 Lennart Oredsson, Tommy Bolic, Svensk utförsåkning: Träningslära (Svenska skidförbundet, 1995), s. 52.
3 Olof Lundin, Leif Swärd, ”ryggens disk -elitidrottarens achilleshäl”, Svensk Idrottsforskning, 3 (1999), s. 15.
4 Kjell Arne Bergström, Kjell Branseth, Sigurd Fretheim, Kjartan Tvilde, Arne Ekeland, “Back injuries and pain 
in adolescents attending a ski high school”, Sport Medicine, (2004:12), s. 80-85.
5 JW Frymoyer, Malcom H Pope, Thomas Kristiansen, “Skiing and spinal trauma”, Sport Medicine, (1982:1), s. 
309-317.
6 Nola Peacock, James A Walker, Reed Fogg, Kurt Dudley, “Prevalence of low back pain in alpine ski 
instructors”, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy,(2005:35), s. 106-110.
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1.2 Bakgrund

1.2.1 Riksidrottsgymnasium

Riksidrottsförbundet startade läsåret 1972/73 försöksverksamhet med så kallade 

idrottsgymnasier på tre orter i Sverige, sammanlagt erbjöds eleverna sju idrotter. Från och 

med 1982/83 blev idrottsgymnasierna med specialidrott på schemat permanent för den 

reguljära gymnasieskolan. 1991/92 överlämnade staten ansvaret för gymnasieskolan till 

kommunerna. Detta bidrog till att verksamheten fick ett tydligare ansvarsförhållande.

Specialförbund, idrottsförening, skola och kommun samarbetar och ansvarar tillsammans för 

att talangfulla ungdomar ges en möjlighet att ta tillvara sin idrottsliga talang i kombination till 

studier.7 ”syftet med idrottsgymnasierna är att underlätta kombinationen elitidrott-studier. 

Deltagande elever ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter i konkurrens med de 

bästa jämnåriga i landet parallellt med studier i gymnasieskolan”8

Citat ur skolöverstyrelsens servicematerial om idrottsgymnasier 1986.

Den intensiva satsningen börjar vid 16-18 års ålder, det vill säga då eleverna börjar på 

idrottsgymnasiet.  På ett idrottsgymnasium är det inte bara idrottare som studerar, utan 

eleverna integreras i den ordinarie kommunala gymnasieutbildningen på orten. Detta leder till 

att eleverna kan kombinera studier med idrott. Riksidrottsgymnasierna (RIG) har så kallat

riksintag, vilket innebär att talangfulla elever från hela landet och med målet att bli 

elitidrottare inom sin specialidrott kan söka.

Syftet med RIG är att underlätta för ungdomar som vill fortsätta utvecklas inom sin 

specialidrott, men även kunna studera. Ungdomarna ska med hjälp av RIG kunna kombinera 

sin idrottsliga satsning med sin utbildning. Genom att studera på ett RIG erbjuds eleverna en 

kvalitativ träning i en positiv och stimulerande miljö, med väl utbildade tränare. Eleverna får 

även en förberedelse inför en eventuell fortsatt satsning inom sin specialidrott. Det finns 

många bevis på att eleverna efter sin gymnasieutbildning, där de fått kombinera en 

                                                
7 Riksidrottsförbundet, Riksidrottsgymnasier – informationshäfte om riksidrottsgymnasierna 2005-08, (Farsta; 
Riksidrotsförbundet, 2005), s. 5. 
8 Riksidrottsförbundet, s. 7.
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idrottssatsning med studier, får en framgångsrik karriär inom idrotten, arbetslivet eller vidare 

studier på högskolan.9

1.2.3 Skidgymnasier

Det finns skidgymnasier med riksintag på tre orter i Sverige, i Gällivare, Malung och Järpen. 

Enligt Riksidrottsförbundets (RF: s) riktlinjer ska RIG-verksamheten skapa idrottsresultat på 

internationell elitnivå samt goda resultat avseende studier. Skidgymnasierna är för de flesta ett 

måste för en fortsatt fungerande elitsatsning. Verksamheten inriktas på att varje elev ska 

uppnå fullständig gymnasiekompetens med goda studieresultat som en grund för vidare 

studier eller yrkesliv. Studierna kombineras med en intensiv satsning på träning med 

professionella tränare samt en positiv träningsmiljö. Tränings- och tävlingsverksamheten vid 

skolorna utgår från svenska skidförbundets regler och principer.10 De åren eleverna studerar 

på ett skidgymnasium ska de om vad en fortsatt intensiv satsning kan innebära samt vad som 

krävs för att uppnå den absoluta elitnivån. Studietakten för studenterna ska vara i balans med 

den träning som bedrivs, allt för att få en optimal tränings- och studiemiljö.

1.2.4 Alpin skidåkning träningslära

Syftet med och krav i utförsåkning

Den viktigaste styrkefaktorn i utförsåkning är den relativa benstyrkan, det vill säga benstyrkan 

i förhållanden till kroppsvikten. Ökning i relativ styrka tillåter åkaren att stå emot högre 

centripetalkrafter i svängar och större krafter i kompressioner. En idrottare med en nyligen 

förvärvad styrkeökning måste lära sig att han/hon nu kan stå emot högre hastigheter och 

accelerationer i svängar och anpassa sin teknik efter detta. Ett annat skäl till att styrketräning 

är viktigt är att den är skadeförebyggande. Speciell uppmärksamhet i styrketräningen ligger på 

knä, rygg och nacke. Med en väl utvecklad fysik kan man komma långt då det gäller att 

förebygga skador. Aktiva muskler i utförsåkning, som samtidigt är de som är mest belastade 

är sträckmuskler i knäled, höftled och rygg. Dessa muskler bör man träna under grund- och 

uppbyggnadsstadiet. Kroppen måste vänjas vid träning och denna anpassning sker ganska 

                                                
9 Ibid, s. 4.
10 Svenska Skidförbundet, Informationsblad om skidgymnasium, Falun, 2002.
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långsamt. Vid allt för snabb stegring av träningsmängden är risken för skador och infektioner 

större än vid långsiktig stegring av träning.11

Normalt är rörelserna i utförsåkning långsamma och lugna. Det förekommer dock snabba 

rörelser i speciella situationer, som till exempel åkning på ojämnt underlag, i täta partier av en 

bana, när åkaren råkat i svårigheter och så vidare. Vid utförsåkning på ojämnt underlag krävs 

extrem snabbhet för att hålla jämnt tryck mot underlaget. Snabbhetsträning är därför väl 

motiverad och tränas bäst i aktuella situationer.12 Det är även viktigt att bibehålla en god 

rörlighet i kroppens större leder. Med stigande ålder och ökad styrka följer lätt stelhet om man 

inte parallellt ökar sin rörlighetsträning. Speciellt höfter och axlar bör vara rörliga hos en 

utförsåkare. Rygg och lår, både fram och baksida, förkortas lätt på grund av den stora 

belastningen i åkningen. Därför är det viktigt att åkaren stretcharregelbundet efter varje 

skidpass. Stela muskler ökar också risken för skador, till exempel bristningar och felaktiga 

belastningar, som i sin tur kan leda till överansträngning av vävnaderna med inflammationer

som följd.13 Alla tränare och aktiva är överens om att tekniken har stor betydelse i 

utförsåkning. Det är därför naturligt att en stor del av träningstiden ägnas åt detta. Det är dock 

viktigt att komma ihåg de förutsättningar i form av fysiska kvalitéer och psykisk mognad som 

krävs för att utföra en idealteknik. Man bör därför försöka att se och utveckla tekniken hos 

den unga individen mera från utvecklingsperioderna och deras teknik mål än från den ideala 

tävlingstekniken för vuxna.14

Huvudsyftet med den aeroba träningen är att skaffa en grundkondition som bas för anaerob 

träning. Aerob träning reducerar tröttheten genom att förkorta återhämtningstiden till följande 

ansträngning. Detta tillåter fler kvalitativa åk per träningsdag innan intensiteten går ner på 

grund av ansamling av mjölksyra i musklerna och blodet. Den konditionstränande idrottaren 

har fler kapillärer i muskelfibrerna och en större hastighet på aerob energileverans. 

Förbränningsenzymerna för kolhydrat- och fettförbränning har också ökat i mitokondrierna.15

Vad det gäller den anaeroba uthållighetsträningen är huvudsyftet att säkerhetsställa att kraften 

i muskelkontraktionerna i svängarna kan bibehållas under hela åket, 45-120 sekunder, 

beroende på tävlingens form. Utan hög anaerob uthållighet kommer mjölksyra att trötta 

muskeln och möjligheten till kraftfulla kontraktioner att minska under senare delen av 

                                                
11 Lennart Oredsson, Tommy Bolic, Svensk utförsåkning: Träningslära (Svenska skidförbundet, 1995), s. 59.
12 Ibid, s. 67.
13 Ibid, s. 71.
14 Ibid, s. 77.
15 Ibid, s. 49.
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tävlingsåket. Detta kommer att resultera i sladdande svängar och därmed fartminskning samt 

sämre motoriskt kontroll av muskulaturen.16

1.2.5 Ryggskador

Ryggraden mellan huvudet och bäckenet består av tjugofyra kotor: 7 halskotor, 12 bröstkotor 

och 5 ländkotor samt mellanliggande kotskivor (diskar). Disken medger att rörelse i 

ryggraden är möjlig. Ryggradens passiva stabilitet säkras även av ledbanden som löper mellan 

kotkroppar och kotbågar. Hos en växande individ sker tillväxten av varje kotkropp från två 

tillväxtplattor, dessa tillväxtplattor är känsliga för skada ända upp till 17- 20 års ålder. Unga 

elitidrottare som belastar ryggen, påverkar tillväxten av kotkropparna på grund av den höga 

belastningen som tillväxtplattorna utsätts för.17 På växande individer kan själva tillväxtzonen 

skadas, det kan också inträffa att diskmassan trycks igenom tillväxtzonen in till kotpelaren.

Det är inte ovanligt att både varaktigheten, intensiteten och frekvensen av träning för 

ungdomar som tränar på elitnivå ökar samtidigt t ex i samband med ett träningsläger eller 

säsongsstart. Därför säger man ofta att belastningsskador beror på ”för mycket, för ofta, för 

fort- och med för lite vila”, det vill säga att träningsbelastningen ökar snabbare än vävnaden 

hinner anpassa sig.

Akuta skador på ländryggen kan förekomma inom utförsåkning då kroppen utsätts för våld

med en hög energi.18 De flesta idrottare kan återgå till sin idrott efter en akut skada i rygg eller 

nacke. Idrottaren skall genomföra normala träningsaktiviteter innan hon eller han tävlar, men 

han eller hon bör däremot inte pressa sig längre än att rörelserna kan utföras på ett tekniskt 

riktigt sätt. För en del idrottare kan det vara rätt att ge råd om att minska aktivitetsnivån. 

Återkommande ryggsmärtor hos unga idrottare bör utöver en diagnostisk och funktionell 

bedömning även inkludera en genomgång och eventuell korrektion av riskfaktorer innan 

idrottaren återgår till vanlig träning.19

I unga år handlar det inte om att lägga på tunga vikter på stången under styrketräningen utan 

endast att utbilda och träna eleven att behärska den rätta tekniken. Den som inte behärskar 

tekniken med djupa knäböjningar ska fokusera på att lägga ner tid på att lära sig den istället 

                                                
16 Ibid, s. 52.
17 Jon Karlson, Roland Thomee, Lars Martinsson, Leif Särd, Motions och idrottsskador (Farsta: SISU 
idrottsböcker, 1999:2), s. 225.
18 Roald Bahr, Sverre Mahlum, Idrottsskador: en illustrerad guide (Farsta: SISU idrottsböcker, 2004) s. 9.
19 Ibid, s. 128.
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för att försöka slå personliga viktrekord. En felaktig teknik med så kallade kompensatoriska 

rörelser brukar till slut leda till att sjukgymnasten måste kopplas in.

I yngre åldrar är huvudsyftet med eventuell styrketräning först och främst att skaffa sig en god 

lyftteknik. Det handlar inte om att bygga muskelvolym, utan om att förbättra kopplingen 

mellan nerver och muskler.20

Genom att utveckla sunda rörelsevanor kan barn få den fysiska grund de behöver för att bli 

bättre på sin idrott. Det finns även bevis för att övningar som tränar kroppskännedom, balans 

och kontroll förebygger skador bland unga idrottare.21

Många idrottare har felaktiga mönster för muskelaktivering, genom att vissa muskler arbetar 

för hårt och vissa knappt aktiveras alls. Det påverkar rörelserna och blir en kompromiss för 

rörligheten, vilket i sin tur kan leda till skador. Detta finns på alla nivåer och i alla idrotter. 

Många aktiva har problem med sin teknik när de styrketränar. Att lyfta tungt är oftast status. 

Hur det är ställt med det tekniska utförandet är det inte alltid lika noga med, inte så länge det 

går att krångla upp stången. De som ägnar sig åt för mycket träning med felaktiga rörelser får 

oftast skador.22 Det som gör att problemen blir varaktiga är otillräckliga prestationsanalyser 

och bristande kommunikation mellan tekniktränare och experter som är utbildade i att 

analysera och korrigera inskränkningar. Tendensen att träningsresultatet värderas högre än 

träningsprocessen gör att idrottarna inte ägnar tillräckligt stor uppmärksamhet åt utförandet. 

Om man inte förstår vikten av små rörelser och dolda muskler som ger stöd åt idrottstekniken 

innebär det att det inte ägnas någon uppmärksamhet förrän de orsakar problem.23

1.2.6 Tidigare studier

Endast fåtal studier är gjorda inom längdryggsbesvär och alpin utförsåkning. Kjell Arne 

Bergström, Kjell Brandsth, Sighurd Fretheim, Kjartan Tvilde och Arne Ekeland har i en 

studie undersökt 45 personer i Norge, de var i åldrarna 15-19 år och studerade på 

skidgymnasium. De fann att rygg och knäsmärtor var de mest förekommande skadorna. De 

gjorde två undersökningar. I den första undersökningen var det 30 personer (67 procent) som 

hade ländryggssmärta och 17 personer som hade smärta orsakad av överansträngning av 

                                                
20 Christian Carlsson, Muskeln i fokus (Farsta: SISU idrottsböcker, 2006), ss. 51-61.
21 Joanne Elphinston, Total stabilitetsträning (Farsta: SISU idrottsböcker, 2006), s.216.
22 Carlsson, s. 49.
23 Ibid, s. 6.
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ryggen. Detta var mest förekommande bland aktiva pojkar som tävlade i längdåkning eller 

alpint. Personerna i studien fick under ett års tid råd angående träning och sjukgymnastik. Vid 

uppföljning efter ett år såg man en signifikant minskning av ryggsmärta. Ländryggsmärta var 

vanligt förekommande hos unga idrottare. Skadorna orsakades av felaktig träning samt 

felaktig teknik. Då eleverna började på skolan var det 36 procent som hade ryggsmärta, då 

den första undersökningen gjordes hade andelen ökat till 67 procent. En utvärdering av 

träningsmängden samt tekniken gjordes, eleverna fick även hjälp med sjukgymnastik,

förändringar av dessa faktorer medförde att ländryggssmärtan minskades. Vid uppföljningen 

ett år senare visade att andelen elever med ryggsmärta hade minskat till 29 procent.24

Ytterligare en studie av Nola Peacock, James A Walker, Reed Fogg och Kurt Dudley 

publicerades våren 2005, de undersökte förekomsten av ländryggssmärta hos alpina 

skidinstruktörer. Undersökningen gjordes på personer som var medlemmar i en organisation 

för professionella skidinstruktörer i USA. Deras studie visade att 204 personer, 75 procent,

hade haft ländryggssmärta varav 85 personer, 31,3 procent, fortfarande hade smärta i ryggen. 

I gruppen skidinstruktörer yngre än tjugo år hade 57 procent haft ländryggssmärta varav 28,6 

procent fortfarande hade smärta i ryggen. Studien skiljer även andelen som skadade sig i 

arbetet som skidinstruktör, under fritidsåkning eller om personerna inte kunnat uppge något 

speciellt tillfälle då skadan inträffade. Flertalet svarade att de hade fått ländryggssmärta, med 

de kunde inte ange när smärtan uppkommit. Undersökningen visade också att en stor andel av 

ländryggssmärta hos befolkningen inte orsakats av själva skidåkningen, vilket bör beaktas i 

framtida studier. Inte minst därför är den förebyggande träningen viktig för att motverka 

ländryggssmärta hos skidinstruktörer.25

En tredje studie gjord av JW Frymoyer, Malcolm H. Pope och Thomas Kristiansen skriver att 

ryggskador hos skidåkare kan vara akuta eller kroniska. Akuta ryggskador utgör mellan 3-3, 6 

procent av alla skador som sker i utförsåkning. Färre akuta skador inträffar i längdåkning och 

dessa orsakas ofta av en plötslig och koncentrerad kraft i ett fall. Författarna skriver även att 

förekomsten av kroniska ryggskador inom skidåkning är okänd. Både längdåkare och 

utförsåkare har mer problem med mild till måttlig smärta i ryggslutet. Skillnaderna kan bero 

på ett komplext samspel mellan deras fritids- och yrkesaktiviteter. Teoretiska analyser antyder 

                                                
24 Bergström, s. 80-85.
25 Peacock, s. 106-109.
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en risk för lätta skador i ryggraden hos en utförsåkare medan längdåkarnas lumbardisk 

påverkas i själva frånskjutet men inte då de stakar.26

En undersökning av Masiero et al fick 7542 tonåringar svara på en enkät med frågor gällande 

psykosociala faktorer, livsstil, ländryggsmärta, förekomst av ländryggssmärta i familjen samt 

om tonåringarna sökt hjälp för sin ländryggssmärta. Författarna fann att totalt 20,5 % av 

tonåringarna som deltog i undersökningen haft en eller flera episoder med ryggsmärta, varav 

76,3 % av dessa hade sökt hjälp för sina besvär. Riskfaktorer för ländryggssmärta hos 

tonåringar var förekomst av ryggsmärta i familjen och inaktivitet. Man fann även att flickor 

drabbas i större utsträckning av ländryggssmärta jämfört med pojkar.27

En studie om ländryggssmärta på skol elever i åldrarna 15 till 16 år fick 546 personer svara på 

frågor om nuvarande fysisk aktivitet samt förekomst av ländryggssmärta. Mer än hälften av 

deltagarna rapporterade smärta eller obehag från ländryggen under en 3-månaders period och 

¼ upplevde nedsatt funktion eller behov av vård till följd av ländryggssmärtan. Författarna

Skoffer et al fann ett samband mellan ländryggssmärta och fysisk inaktivitet samt med vissa 

idrotter t.ex., handboll, jogging och gymnastik.28

Harvey et al gjorde år 1991 en studie hos unga idrottsutövare. Det framgår att 5-8 procent av 

idrottsskador är ländryggssmärta. Även om ryggsmärtor inte är en av dom vanligaste 

skadorna, så är det den mest utmanande att diagnostisera och behandla. Författarna skriver 

vidare att kraftig ökning av träningsintensitet, bristande teknik, svagheter i mag och 

ryggmuskulaturen samt stelhet i hamstrings och höftböjarmusklerna kan vara faktorer till 

ländryggsmärta. Det framgår även att idrotter med stora kraftpåfrestningar kan resultera till 

ryggsmärta, ett individuellt träningsprogram kan påverka ryggsmärtan positivt.29

Ytterligare en undersökning gjord av Mette Harreby et al, gjorde en studie om 

ländryggsbesvär och dess riskfaktorer på 1389 personer, varav 671 pojkar och 718 flickor i åk 

8 till åk 9. Studien bestod av en enkätundersökning samt laxitetstester av skolläkare.  I 

enkäten togs det bland annat upp frågor som fritidssysselsättning, hur mycket tv tittande, hur 

                                                
26 Frymoyer, s. 309-317.
27 Stefano Masiero, Emerson Carraro, Antonio Celia, Del Sarto, Mario Ermani, ”Prevalence of nonspecific low 
back pain in school children aged between 13 and 15 years”, Acta Paediatrica,(2008:97), s. 212-216.
28 Birgit Skoffer, Anders Foldspang, ”Physical activity and low back pain in schoolchildren”, European Spine 
Journal,(2008:1), s. 142-148. 
29 Jennifer Harvey, Stephan Tanner, ”Low back pain in young athletes. A pratical approach”, Sports 
Medicine,(1991:12), s. 394-406.
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ofta har man ländryggssmärta, hur påverkar smärtan det dagliga livet, har du sökt hjälp pga.

ländryggssmärtor? Det var 19,4 procent av eleverna som hade eller har ländryggsmärta, varav 

182 flickor och 88 killar. Författarna skriver vidare att försämrad fysisk aktivitet, dåligt 

tränade, daglig rökning, tunga jobb på fritiden, kan vara faktorer som samverkar med 

ryggproblem.  Det löper 46 procent risk att man får ont i ryggen om man uppfyller 

ovanstående faktorer.30

I en studie om elitidrottarens ryggar, gjord av Lundin och Swärd, läkare och forskare på 

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har det framkommit att skador på ryggens disk 

innebär en för tidig utveckling av diskdegeneration, Vilket ökar risken för framtida 

ryggbesvär. Detta bör betraktas vid hård träning innan individen vuxit färdigt, framförallt vid 

hårt ryggbelastande träning författarna skriver vidare att det behövs mindre kraft för att 

åstadkomma ryggskada hos en icke färdig vuxen individ.31

Ytterligare en studie gjord av Swärd och Lundin framkommer det att individer som deltar i 

idrotter med hög belastning på ryggraden har mer ryggförändringar och har mer ont än andra 

idrottsutövare och icke idrottare. Den tidiga specialiseringen med grenspecifik träning kräver 

ofta monotona och upprepade ansträngande rörelser, vilket innebär ökad risk för skada. I vissa 

idrotter är belastningen på ryggraden extrem, båda beträffande rörelser och styrka vilket 

innebär ökad risk för överbelastning. Författarna skriver även att ryggraden är känslig för 

skada under tillväxten.32

En annan relaterande studie gjord av Baranto, läkare och forskare på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset i Göteborg, menar att unga elitidrottare som utsätter sin rygg för höga 

belastningar får i tidig ålder förslitningsskador och ryggbesvär. Vidare skriver författaren att 

ungdomar bör fokusera träningen på fysisk träning det vill säga teknik, koordination, balans 

och reaktionsförmåga. Man bör undvika att träna styrka så länge man inte har vuxit färdigt. 

Troligen går det med förändrade träningsmetoder att minska risken för dessa 

                                                
30 Mette Harreby, Benthe Nygaard, Thomas Jenssen, Erik Larsen, Annette Storr-Paulsen, Arne Lindahl, Iben 
Fisker, Elsebeth Lagaard, ”Risk factors for low back pain in a cohort of 1389 Danish school children: an 
epidemiologic study”, Spine,(1999:8), s. 444-450.
31 Lundin, s. 15-17.
32 Swärd, s. 12-14.
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förslitningsskador i ryggen. Nästan en tredjedel av 71 elitidrottare hade fått avstått från 

tävlingar på grund av ryggbesvär.33

Malin Linderoth gjorde år 2006, en undersökning om förekomsten av skador i svensk 

elitbordtennis. Studien gjordes med hjälp av enkäter samt intervjuer på 44 personer. Det 

framkommer i studien att 22 procent hade haft ryggskador. Det framkommer inte vart 

smärtorna i ryggen är. Det var ingen skillnad vad gällande könsfördelningen. Författaren 

skriver vidare att axel- och ryggskador är de vanligaste idrottsskador inom bordtennis på 

elitnivå34.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka om elever som går tredje och fjärde året vid något av de 

alpina skidgymnasierna i Sverige har problem med ryggsmärtor och ifall det är så, hur många 

det handlar om som har dessa problem.

Följande frågeställningar är intressanta att belysa:

 Hur stor andel av eleverna upplever smärta i ländryggen?

 Hur anser eleverna att smärtan påverkar deras träning/tävling?

                                                
33 Adad Baranto,”Unga elitidrottare drabbas av överbelastningsskador i ryggen”, Svensk Idrottsforskning, 2 
(2006), s. 27-29.
34 Malin Linderoth, Kan man bli skadad i pingis? – En studie om förekomsten av skador i svensk elitbordtennis. , 
Examensarbete 10 poäng vid tränarprogrammet 2004-2007 på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, 
2006:73 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2006).
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2. Metod

2.1 Undersökningsgruppen

I denna studie deltog elever som gick det tredje och fjärde året på tre av Sveriges alpina 

riksidrottsgymnasier (Gällivare, Järpen och Malung). Eleverna har en flerårig bakgrund inom 

idrotten, från 10 års ålder påbörjas alpina tävlingar runt om i Sverige. Årskurs tre och fyra 

valdes eftersom denna undersökningsgrupp har längst erfarenhet av träning på 

riksidrottsgymnasium och därför möjligen var de av studenterna som kunde antas ha mest 

problem med ryggsmärtor. Urvalet begränsades till två åldersgrupper av tidsmässiga skäl,

men även för att få en så homogen grupp som möjligt. Undersökningsgruppen bestod av 32 

personer, varav 18 kvinnor och 14 män. Av dessa har 12 personer gått i Gällivare, 10 i Järpen 

och 13 i Malung. Födelseåren i undersökningsgruppen varierade mellan 1983 och 1984.

2.2 Metodval

Syfte med denna uppsats är att ta reda på hur många av eleverna på skidgymnasierna som har

eller haft ryggsmärtor. Författaren valde att göra en kvantitativ undersökning i form av 

enkäter. Undersökningen hade hög grad av standardisering vilket innebär att samtliga 

respondenter erhöll identiska frågeformulär. Vidare hade alla frågor i frågeformuläret fasta 

svarsalternativ.  Detta underlättar jämförelser av det insamlade materialet.35 Författaren 

sammanställde en enkät som bestod av tolv frågor. En av fördelarna med en 

enkätundersökning är att man på relativt kort tid kan få in ett stort underlag till

undersökningen. En nackdel kan vara att den blir allt för opersonlig och att de som svarar inte 

inser vikten av att svara så utförligt som möjligt.36 Därför ansågs enkäter vara ett bättre 

alternativ än intervjuer då det inte fanns tid och resurser att resa över hela Sverige för att träffa 

alla i undersökningsgruppen.

                                                
35 J. Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 54.
36 Idarmagne Holme, Berntkrohn Solvagn, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), s. 78.



15

2.3 Genomförande

Sammanlagt skickades 35 enkäter ut (bil.1) till de personer som ingick i 

undersökningsgruppen. Namn, personnummer och adresser till de 35 personerna erhölls från 

respektive gymnasium. Enkäten postades den 14 april 2003 och skulle vara tillbaka den 28 

april. Den 28 april hade 28 enkäter inkommit, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 80 

procent. Efter det skickades en påminnelse ut (bil.2) till dem som inte hade svarat på enkäten. 

Påminnelsepappret skickades ut den 29 april. Den 7 maj hade ytterligare 4 svar inkommit in. 

Totalt hade 32 enkäter inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 90 procent. Av 

dessa 32 inkomna svar var könsfördelningen 18 kvinnor och 14 män. Svarsfrekvensen 

bedömdes då vara tillräckligt hög för att kunna dra trovärdiga slutsatser och några ytterligare 

påminnelser ansågs därför inte vara nödvändig.

I kuvertet som postades till undersökningsgruppen låg förutom själva enkäten ett frankerat 

svarskuvert samt ett informationsblad (bil.3) där det bland annat stod vad undersökningen 

gick ut på. När påminnelsepappret skickades ut fanns det även med ett frankerat svarskuvert 

samt en ny enkät i kuvertet. Frankerade svarskuvertet användes för att få så hög svarsfrekvens 

som möjligt. Enkäterna var numrerade med en kod för att försökspersonerna skulle vara 

anonyma. Endast författaren själv, i egenskap av undersökningsledare har haft tillgång till 

denna kod. 

2.4 Bortfallsanalys

En anledning till att bortfallet uppgick till ca 10 procent kan vara att det finns elever som har 

slutat på skolan. En del av dem som studerar kan vara skrivna på annan ort än den ort de 

studerar på. Det skulle även kunna vara så att vissa fortfarande är aktiva och därmed var ute i 

världen och tävlade. Ett ytterligare utskick med enkät och påminnelse ansågs därför inte 

motiverat. En analys av på vilka parametrar de elever som inte svarade skiljer sig från de 

elever som svarat hade kunnat förhöja förståelsen för huruvida de som svarat var 

representativa för eleverna som grupp. En sådan analys var dock inte genomförbar inom 

ramen för detta arbete.
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2.5 Validitet och Reliabilitet

Med validitet menas att mäta det som avses att mätas.37 För att säkerställa validiteten har

frågeställningarna på enkäten haft flera svarsalternativ. Svagheter som kan finnas i 

undersökningen är att upplevelse av smärta är subjektiv, det vill säga att alla personer har en 

egen definition på smärta. Exempelvis så kan en person uppleva en grad av smärta som 

mycket stark medan en annan person inte alls upplever samma grad av smärta lika starkt. En 

annan svaghet kan vara att det är svårt för eleverna att komma ihåg den upplevda smärtan 

vilket kan resultera i att det blir svårt att gradera smärtan.

Med reliabiliteten menas att när man gör mätningar av samma slag på samma objekt, 

exempelvis när man gör om en mätning, att denna mätning ger samma resultat.38 Därför 

sammanställde författaren enkätsvaren ett flertal gånger för att minska de slumpmässiga felen, 

vilket resulterar till en ökad grad av reliabiliteten.

En svaghet kan vara att det är mycket svårt att svara på frågan hur mycket smärta man har, det 

vill säga för personer att gradera sin smärta. Vilket kan ha resulterat i att eleverna eventuellt 

inte har svarat konsekvent. Troligtvist upplever eleverna en varierande smärta dvs. att de inte 

upplever samma smärta från dag till dag, vilket kan påverka resultatet.

                                                
37 Göran Wallen, Vetenskapsteori och forskningsmetodik: Mätning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), ss. 59-61. 
38 Ibid, ss. 59-61.
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3. Resultat 
Denna studie grundar sig på de enkätsvar jag fått in från elever på tre riksidrottsgymnasier för 

alpina utförsåkare. Totalt är det 32 personer som svarat. Gymnasierna är spridda över Sverige 

och ligger i Malung, Järpen och Gällivare.  Födelseår på de deltagande varierade mellan 1983 

och 1984. Könsfördelningen var drygt 56 procent tjejer och drygt 44 procent killar.

Figur 1: Figuren visar andel som upplevde ryggsmärtor under tiden på skidgymnasiet. (n= 32)

65 procent av eleverna svarar att de har haft ryggsmärtor, medan 35 procent inte har haft 

ryggsmärtor under sin tid på skidgymnasiet (Figur 1). Det förekom ingen könsskillnad 

gällande förekomst av ryggsmärta.

Figur 2: Fördelning över vart ryggsmärtan sitter. (n=21)
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Figur 3: Hur undersökningsgruppen anser att ryggsmärtan påverkar deras åkförmåga. (n=21)

Drygt 60 % av eleverna upplever att åkförmågan blir försämrad pga. Ryggsmärta. På frågan 

om ryggsmärtan hade en obefintlig påverkan, var det ingen av eleverna som tyckte att så var 

fallet.

Av undersökningsgruppen så var det 90 procent som hade sökt hjälp pga. sina ryggsmärtor. 

Övriga 10 procent hade inte sökt hjälp pga. deras ryggsmärtor (n=21).

Figur 4: Diagrammet visar om eleverna har tagit smärtstillande pga. sina ryggsmärtor.
(n =21)

76 procent av eleverna hade tagit smärtstillande i samband med ryggsmärtor. Det är 24 procent 

som inte hade gjort det (Figur 4).
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Figur 5: Figuren visar antal elever som får ryggsmärtor vid styrketräning.
(n=21)

80 procent av undersökningsgruppen anser sig få ryggsmärtor vid styrketräning. Det är 20 

procent som inte upplever någon smärta vid styrketräning (Figur 5).

Figur 6: Diagrammet visar hur länge smärtan är kvar. (n=21)

Diagrammet visar att det är 52 procent som har en kvarstående smärta i tre dygn. Det är 29 

procent som upplever att smärtan är kvar i ett dygn (Figur 6). På frågan om smärtan var kvar i 

sju dygn var det 14 procent som ansåg att så var fallet. Resterande 5 procent hade en smärta 

som varade i över åtta dygn 
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Har du fått avstå från träning/tävling pga. dina 
ryggsmärtor?
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Figur 7: Figuren visar om eleverna har fått avstå från träning/tävling pga. sina ryggsmärtor. (n=21)

52 procent av eleverna svarat att de har fått avstå från träning/tävling 3 ggr/år. Det är 14 

procent som har avstått 1ggr/år (Figur 7). På frågan om eleverna har fått avstå mer än 7ggr/år, 

svarade 5 procent ja medan 29 procent inte hade fått avstått från träning/tävling pga. deras

ryggsmärtor.
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4. Diskussion

4.1 Hur stor andel av eleverna upplever smärta i ländryggen?

4.1.1 Har du under din tid på skidgymnasiet haft ryggsmärtor?

En av frågeställningarna var hur många av eleverna under sin tid på skidgymnasiet har haft 

eller har ryggsmärtor. Resultatet i undersökningen visade att 65 procent har eller har haft 

ryggsmärtor (n=21) Det var 35 procent som inte hade någon ryggsmärta (n=11). Det förekom 

ingen könsskillnad gällande förekomst av ryggsmärta.

I en undersökning av Masiero et al fann författarna att 20,5 % av 7542 tonåringar som deltog i 

undersökningen haft en eller flera episoder med ryggsmärta, varav 76,3 % av dessa hade sökt 

hjälp för sina besvär. Riskfaktorer till ryggsmärta ansågs vara förekomst av ryggsmärta i 

familjen och inaktivitet. Man fann även att flickor drabbas i större utsträckning av 

ländryggssmärta jämfört med pojkar.39

Ytterligare en studie av Skoffer et al undersökte man ländryggssmärta hos elever i åldrarna 15 

till 16 år. Där framkom det att drygt hälften av dom 546 tillfrågande hade haft ryggsmärtor.40

Vilket kan styrka att ryggsmärtor förekommer hos ungdomar.

Författarna Nola Peacock, James A Walker, Reed Fogg och Kurt Dudley undersökte andelen 

ryggsmärtor hos alpina skidinstruktörer i America. Resultatet visade att tvåhundrafyra 

personer hade haft ryggsmärtor, varav åttiofem personer hade ryggsmärtor (n=272).41 Deras 

undersökningsgrupp var betydligt bredare än i min studie, under 20 år fram till 60 år, vilket 

kan vara en faktor till den höga andelen som hade haft ryggsmärtor. 

Det är viktigt att tränarna har goda insikter i barns och ungdomars utveckling och att tränarna 

också kan leva sig in i hur de enskilda barnen och ungdomarna känner sig. 

Utvecklingsprocessen måste därför ha en central plats. Det är en självklarhet att principer och 

träningsmetoder för dessa åldersgrupper måste bygga på en kunskap om unga människors 

utveckling.42

                                                
39 Masiero, s. 161-172.
40 Skoffer, s. 142-148.
41 Peacock, s. 106-109.
42 Claes Annerstedt, Asbjörn Gjerset, Idrottens träningslära (Farsta: SISU idrottböcker, 1997), s. 69-89.
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Harvey et al skriver att svagheter i mag och ryggmuskulaturen samt stelhet i hamstrings och 

höftböjarmusklerna kan vara faktorer till ryggsmärta,43 vilket stärker studien att tränare bör 

besitta kunskaper om att ovanstående faktorer kan vara riskfaktorer till ländryggssmärta.

Övergången från klubbverksamhet till skidgymnasium kan också betraktas som en av 

faktorerna till ryggsmärtor. För vissa ungdomar kan tiden på ett skidgymnasium upplevas som 

stressig. Den upplevda stressen samt den höga belastningen kan påverka vävnader som inte 

hinner anpassa sig till kraven, vilket kan påverka människokroppen negativt. På ett 

skidgymnasium tror jag att kraven upplevs som högre. Eleverna vill prestera bättre, och 

kvittot på den egna prestationen fokuseras att jämföra sig med andra. Målet med träningen 

fokuseras på att lyfta tunga vikter och utmana den maximala styrkan, vilket kan leda till en 

felaktig teknik samt en för hög belastning. Vidare menar författaren att denna typ av träning 

under tillväxten kan leda till ryggsmärtor. Under ungdomsåren bör den fysiska träningen 

istället fokuseras på teknik, koordination, balans och reaktionsförmåga.44

En studie på 1389 elever i årskurs 8 till 9 framkom det att 19,4 procent hade eller har 

ländryggssmärta45. En annan relaterande studie av Masiero gjord hos elever i åldrarna 13 till 

15 år fann författaren att 20,5 procent av 7542 tillfrågade hade haft ryggsmärta46. Vilket 

styrker min studie att utförsåkare har en högre andel ryggsmärtor än vanliga gymnasieelever. 

4.1.2 När du får ryggsmärta vart sitter den?

På frågan vart smärtan sitter upplever 76 procent av eleverna att smärtan är mer påtaglig i 

nedre delen av ländryggen. En relaterande studie av Frymoyer et al skriver att utförsåkare har 

mer problem med mild till måttlig smärta i ryggslutet47. En studie av Malin Linderoth med 

inriktning på skador hos pingisspelare framgår det att ca 22 procent har drabbats att 

ryggskador, i studien framgår det dock inte i vilken del av ryggen smärtan sitter48. 

4.1.3 Får du ryggsmärtor vid styrketräning?

I studien framgår det att 80 procent upplever ryggsmärta vid styrketräning

                                                
43 Harvey, s. 394-406.
44 Baranto, s. 29.
45 Harreby, s. 444-450.
46 Masiero, s. 212-216.
47 Frymoyer, s. 309-317.
48 Linderoth, s. 29.
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En undersökning av Nola Peacock et al framgick det även när personerna i 

undersökningsgruppen fick ryggsmärta. Majoriteten av personerna svarade att de inte fick 

ryggsmärta vid något speciellt tillfälle49. 

En tidigare studie av Kjell Arne Bergstöm påvisar att rygg- och knäsmärtor är mer 

förekommande än smärta i övriga kroppsdelar.50 En beröringspunkt är att även deras studie 

påvisar ett högt antal personer som hade ryggsmärtor 30 personer (n=45). Ytterligare en 

beröringspunkt är att undersökningsgruppen bestod av ungdomar som studerar på

skidgymnasium. Ett resultat, från tidigare nämnda studie jag vill lyfta fram, är andelen 

ryggsmärtor 67 procent, vilket är ett resultat från studiens första undersökning. I deras andra 

studie som gjordes ett år senare hade andelen minskat till 29 procent. Minskningen berodde på 

förändringar i de aktivas träningsmängd, med färre vikter och en bättre teknik51. Av 

tidsmässiga skäl hade jag inte möjlighet att göra någon ytterligare studie, dock hade det varit 

av stort intresse att undersöka om förändringar på tidigare nämnda faktorer hade resulterat i 

en minskning av ryggsmärtor. 

 Som jag nämnde tidigare är andelen personer som har eller har haft ryggsmärtor 65 procent i 

min undersökning. Resultatet kan tyda på att de aktiva på skidgymnasium utför sin träning 

med en allt för hög träningsmängd samt har en bristfällig teknik. Författaren Harvey et al 

skriver i sin undersökning att kraftig ökning av träningsintensitet och en bristande teknik kan 

vara faktorer till ländryggssmärta vilket styrker min hypotes ovan52. Ungdomar som deltar i 

ryggbelastande idrotter samt tränar/tävlar med för höga belastningar, löper en större risk till 

en förändring i ryggraden.53 Träningsbelastningen och träningsmängden tror jag anpassas till 

stor del efter gruppen och inte efter individen, vilket kan resultera i att några elever tränar på 

en för hög belastning. Belastningen ska väljas efter den tränades nivå och en riktig teknik ska 

användas för att undvika negativa effekter som skador.54  Vidare menar jag att eleverna bör 

genomföra en individanpassad träning, eftersom det är stor skillnad var eleverna befinner sig i 

tillväxtkurvan. En tidigare nämnd studie av Harvey et al styrker min undersökning att ett 

individuellt träningsprogram kan påverka ryggsmärtan positivt55. Tilläggas bör dock att det 

finns tidigare nämnda studier som finner samband mellan inaktivitet och ryggsmärta. Vilket 

motsäger denna undersökning att en för hög träningsmängd kan bidra till ryggsmärta. Vidare 
                                                
49 Peacock, s. 106-109.
50 Bergström, ss. 80.
51 Ibid, s. 80.
52 Harvey, s. 394.
53 Baranto, s. 27.
54 Erland Colliander, Katarina Woxnerud, Mer kött på benen: Om styrketräning och dess effekter (Farsta: SISU 
idrottsböcker, 1994), s. 33.
55 Harvey, s. 394.
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menar författaren, utifrån tidigare forskning och denna enkätundersökning att förekomsten av 

ryggsmärta kan bero på en allt för hög träningsmängd men även för lite fysisk aktivitet.

4.1.4 När du får ryggsmärta hur länge är ryggsmärtan kvar?

Av undersökningsgruppen är det 52 procent som har en kvarstående smärta i 3 dygn. 14 

procent upplever smärta i upp till 3 till 7 dygn. 

4.2 hur anser eleverna att ryggsmärtan påverkar deras 
träning/tävling?

Den andra frågeställningen var hur alpinisterna anser att ryggsmärtan påverkar deras 

träning/tävling. Resultatet visade att det inte var någon i undersökningen som ansåg att 

ryggsmärtan inte påverkade deras åkförmåga. En tidigare nämnd studie av Skoffer et al

påvisar att eleverna upplever en nedsatt funktion på grund av deras ryggsmärtor56.  Adad 

Baranto, ortoped på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har gjort en studie på unga 

elitidrottare. Han skriver i sin undersökning att nästan en tredjedel hade avstått från tävling på 

grund av ryggbesvär57, vilket kan styrka mitt resultat att ryggsmärtan påverkar elitidrottaren 

under träning eller tävling. Ytterligare ett resultat att lyfta fram är att majoriteten svarat att de 

har fått avstå från träning/tävling på grund av deras ryggsmärta. Jag tycker att andelen är 

skrämmande och alarmerande - observera att min undersökning endast är riktad mot 

ungdomar. Något som kan påverka undersökningsresultatet är definitionen av ryggsmärta. 

Med det menar jag att eleverna endast kan utgå från sig själva och beskriva sin egen syn på 

smärta, vilket kan resultera i ett flertal olika definitioner av just smärta.

Ytterligare en hypotes om vad som kan orsaka ryggsmärtor är bristande kommunikation 

mellan tränare och elever. Kommunikationsproblem mellan tränare och elever leder oftast till 

stress, vilket i sin tur kan leda till att skador uppstår.58 Författaren till denna studie undersöker 

endast andelen elever på skidgymnasium som har ryggsmärtor och berör inte områden som till 

exempel träningsmängd, teknik, kommunikation och så vidare. Detta begränsar tolkningar om 

bristande kommunikation mellan tränare och elever kan vara bakomliggande skälen till 
                                                
56 Skoffer, s. 142-148.
57 Baranto, s. 28.
58 Göran Kenttä, Peter Hassmen, Träna smart (Farsta: SISU idrottsböcker, 1999), s.112.
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ryggsmärtor. Dock anser jag att en öppen kommunikation mellan tränare och aktiva har en 

hög prioritet. Elever ska våga delge sina tankar och känslor vad gällande träning/tävling,

vilket kan resultera i en trygghet hos de aktiva. För att undvika skador kan detta vara en 

avgörande faktor.

4.1 Slutsatser

Studien visar att 65 procent har eller har haft ryggsmärtor.  Sammanställningen av enkäter 

samt studier från tidigare forskning visar att ryggsmärtor är förekommande hos unga 

idrottsutövare.

Undersökningsgruppen som upplevde smärta i ryggen, tyckte även att smärtan påverkade

deras åkförmåga. Hur mycket åkförmågan påverkades var individuellt, men det bör 

poängteras att ingen i undersöknings gruppen ansåg att smärtan inte påverkade skidåkningen.

Deltagarna i denna studie visar ett samband mellan ryggsmärta och styrketräning. Majoriteten, 

det vill säga 80 procent av eleverna upplever ryggsmärta vid styrketräning. Förslag på vad 

man kan göra för att minska andelen ryggsmärtor kan vara en djupare fokusering på själva 

utförandet/tekniken vid styrketräning än belastningen. Ytterligare en åtgärd kan vara att 

begränsa träningsmängden, vilket kan minska risken att eleven tränar över sin förmåga och på 

så sätt minska ryggskadorna.

4.2 Förslag till framtida forskning

Under denna undersökning har jag blivit uppmärksammad på att det finns väldigt mycket som 

kan undersökas vad gällande skador, dess uppkomst samt vad man kan göra för att förebygga 

skadorna. En annan frågeställning som jag tycker är intressant att belysa är om skadorna har 

ökat i samband med de nya carvingskidorna? Om så är fallet, hur kan tränarna/ledarna 

anpassa träningen till den nya utrustningen för att undvika skadorna?
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Bilaga 1.– Enkät

Bakgrund

1.      Kön:  Man

 Kvinna

2. Födelseår: 19_____

3. Vilket skidgymnasium studerar du på?__________________________________________

4. Har du under din tid på skidgymnasiet haft ryggsmärtor?

 Ja

 Nej

5. När du får ryggsmärtor vart sitter den?

Högt i ländryggen

 Mellersta ländryggen

 Övergång ländrygg/korsrygg.

 Nära svanskotan
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6. Påverkar ryggsmärtan din åkförmåga?

 Mycket

 Ganska

 Måttligt

 Svagt

 Obefintligt

7. Har du sökt hjälp pga. dina ryggsmärtor?

 Ja

 Nej

8. Har du tagit smärtstillande pga. dina ryggsmärtor?

 Ja

 Nej
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9. Får du ryggsmärtor vid styrketräning?

 Ja

 Nej

10. När du får ryggsmärta, hur länge är smärtan kvar?

 1 dygn

 3 dygn

 7 dygn

 < 8 dygn

11. Har du fått avstå från träning/tävling pga. dina ryggsmärtor?

 Ja, 1ggr/år

 Ja, 3ggr/år

 Ja, <7ggr/år

                      Nej, 0ggr/år
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Bilaga 2. – Påminnelseblad Stockholm den 29 april, 2003

Hej!

För en tid sedan fick du en enkät som handlade om ryggsmärtor hos elever som studerar tredje 
och fjärde året på skidgymnasiet. Nu har svarstiden gått ut och jag sänder härmed ut en 
påminnelse samt en till enkät till dig. Det vore bra om du kunde svara snarast möjligt. Sista 
svarsdatum är den sjunde maj. Har du frågor får du gärna kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

Malin Wincrantz
Tel. 08-6483549
Mobil: 070-5109097
Email: mwincrantz@hotmail.com
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Bilaga 3.- Informationsblad

Examensarbete 10 poäng på Specialidrottstränarutbildningen
vid Idrottshögskolan i Stockholm.

Hej!

Under våren kommer jag Malin Wincrantz, elev på idrottshögskolan skriva mitt 
examensarbete. Jag kommer att undersöka andelen ryggsmärtor hos några av Sveriges 
skidgymnasieelever.

Mitt examensarbete är en enkätundersökning som du härmed får förfrågan att delta i. Den tar 
cirka 10 minuter att fylla i, och det är viktigt att just DU fyller i enkäten. Jag har bara en viss 
tid på mig att slutföra undersökningen, därför vore det bra om DU svarar inom kort och 
skickar tillbaka enkäten till mig. 

Har du frågor angående enkäten är du välkommen att kontakta mig. Jag skickar med ett 
frankerat svarskuvert, där lägger du den ifyllda enkäten och skickar tillbaka till mig. Enkäten 
kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast jag som kommer att se vem som har 
svarat vad på vilken fråga.  Har ditt svar inte inkommit innan den tjugoåttonde april skickar
jag ut en påminnelse. Enkäterna är därför numrerade med en kodnyckel. Det är endast jag som 
har tillgång till koderna.

Med vänliga hälsningar

Malin Wincrantz
Tel: 08-6483549
Mobil: 070-5109097



33

Bilaga 4.

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Frågeställningar: Hur stor andel av eleverna upplever smärta i ländryggen?
        Hur anser eleverna att smärta påverkar deras träning/tävling?

VAD?
Vilka ämnesord har du sökt på? 
Ämnesord Synonymer
Ländryggssmärta
Utförsåkning
Skador
Ungdomar.

Low back pain
Alpine skiing
Children

VARFÖR?
Varför har du valt just dessa ämnesord? 
Dessa ord är relevanta för undersökningens ämnesområde. Jag valde att söka vidare om ryggskador 
inom andra idrotter då det inte finns så många studier inom denna sport sammanlänkad med 
ryggsmärtor.

HUR?
Hur har du sökt i de olika databaserna?
Databas Söksträng Antal 

träffar
Antal relevanta
träffar

1) PUBMED
2) PUBMED
3) PUBMED
4) IRIS

1)Llow back pain alpine skiing
2)Low back pain children
3)Injuries children
4)Rryggskador

1) 3
2) 577
3) 52
4) 8

1) 3/3
2) 4/577
3) 2/52
4) 3/8

KOMMENTARER: 
Det fanns mycket information och studier om ländryggssmärtor i databasen, dock var 

informationen bristfällig vad gällande ryggsmärtor inom utförsåkning. 


