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Abstrakt 

 

Bakgrund: Den totala risken att drabbas av skador för idrottare är hög. Flera studier har visat 

att skador är vanligt inom friidrott, längdskidåkning och orientering och skadorna är 

framförallt av belastningsrelaterad karaktär i nedre extremitet. Det förekommer att många 

tränar trots smärtan och ett vanligt uttryck inom elitidrotten  är "no pain, no gain" vilket 

innebär att för att nå toppen får man räkna med smärta. I Sverige finns speciella gymnasier för 

ungdomar som vill träna för att nå yttersta eliten inom sin idrott. Syfte: Syftet var att 

undersöka träningsvanor, förekomsten av skador samt hur vanligt det är att träna trots smärta 

hos ungdomar vid idrottsgymnasium för friidrott, längdskidor och orientering. 

Metod: Enkäter delades ut vid två olika idrottsgymnasium, ett för friidrott och ett för skidor - 

och orientering. 63 personer deltog i studien, varav 32 män och 31 kvinnor.  Resultat: 

Träningsuppläggen skiljde sig mellan de två gymnasierna. Belastningsrelaterade skador var 

vanligare än akuta skador vid båda gymnasier och de som var mest skadedrabbade var 

männen på skid- och orienteringsgymnasiet. Nedre extremitet var mest skadedrabbad och de 

vanligaste skadorna var benhinneinflammation och fotledsdistorsion. 87 % av alla deltagare 

hade under senaste året tränat eller tävlat trots smärta. Konklusion: Studien visar att 

förekomsten av skador vid idrottsgymnasium för friidrott, längdskidor och orientering är hög 

och att de flesta tränar trots skada eller smärta. Mer forskning kring sambandet mellan en hög 

träningsmängd och risken för skador är viktigt för att kunna optimera chanserna till en 

skadefri karriär inom idrotten.   

 

Nyckelord: Friidrott, Längdskidor, Orientering, Skadeförekomst, Träningsvanor 
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1. Bakgrund  
 

Det har visat sig att den totala risken för professionella idrottare att skada sig är ca 1000 

gånger högre än för en industriarbetare med ett högriskyrke (1). Av alla skador som 

behandlades av sjukvården i världens i-länder var 20 % förknippade med idrott och fysisk 

aktivitet (2). För barn och ungdomar är var tredje olycka som kommer in på sjukhus 

idrottsrelaterad. 1997 och 1998 gjordes studier i USA där man fick fram att 3,7 miljoner 

akutmottagningsbesök var på grund av idrottsskador, varav 2,6 miljoner av besöken var av 

personer mellan åldrarna 5-24 år (3). 

 

Ett vanligt uttryck inom elitidrotten är “no pain no gain” dvs. för att nå toppen inom sin idrott 

får man ta att det gör ont. Enligt IASP (International Association for the study of pain) 

definieras smärta “som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med 

verklig eller hotande vävnadsskada” (4). Det finns olika typer av smärta: nociceptiv, neurogen 

och psykogen smärta. Nociceptiv smärta innebär att det skett en vävnadsskada och det är den 

vanligaste smärtan för såväl den inaktive, motionären eller elitidrottaren (5). Idrottarna 

upplever olika sorters smärtor: smärtan av ansträngningen, träningsvärk efteråt samt smärta i 

samband med en skada (6). Smärta finns för att skydda oss och fungerar som en 

varningssignal som säger till att något allvarligt är på väg att hända (7). Vid idrottsskador 

förekommer oftast den akuta smärtan men även den kroniska molande värken som uppstår i 

samband med idrottsutövandet eller under natten om det skulle vara en kronisk inflammation 

(8). I en svensk studie gjord på elitsatsande friidrottare visade det sig att drygt två tredjedelar 

anser att man får räkna med smärta för att bli bäst och endast en tiondel svarar att man inte 

bör räkna med smärta för att bli bäst (9). Studien visade också på stor förekomst av smärta då 

tre fjärdedelar av de aktiva upplevde smärta när studien ägde rum och att 90 % upplevt smärta 

de senaste tre månaderna (9). 

 

Skador kan delas in i två grupper: akuta och belastningsrelaterade. Akuta skador sker plötsligt 

med en klar orsak och starttidpunkt på grund av att belastningen i ett moment blir för stort för 

den skadade strukturen. Detta kan vara inom idrotter där fallrisken är stor t ex utförsåkning 

eller inom lagidrotter där man har mycket kroppskontakt med andra spelare, t ex ishockey. En 

belastningsskada beror på repetitiva belastningar under en längre tid vilket leder till 
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överbelastning. Belastningsrelaterade skador är därför vanligt inom idrotter där samma eller 

liknande rörelser utförs under långa träningspass som t ex friidrott, tennis eller 

längdskidåkning (10). Exakt hur många skador som beror på överbelastning är svårt att veta 

men på ett ungefär har 25-50 % av idrottarna som besöker vården har denna typ av skada (8). 

 

Överträningsrelaterade problem är ett samlingsbegrepp för de negativa följder som kan 

uppkomma på grund av klara brister i ett alldeles för stort tränings- och tävlingsupplägg. Här 

innefattas överbelastningsskador, stressfrakturer och inflammationer. För att få en 

kontinuerlig utveckling krävs en träningsbelastning så pass stor att den rubbar kroppens 

jämvikt. Därför är överträning nödvändig om man är ute efter en prestationsutveckling och 

kallas för positiv överträning och definieras som “en överträningsprocess som innebär 

progressivt ökad träningsbelastning till en nivå som ligger över en träningsnivå som endast 

syftat till att underhålla prestationen.” (s. 46) (11). 

 

I en studie som gjorts på gymnaster i åldrarna 6-13 år tenderade deltagare i alla åldrar ta akut 

smärta på större allvar än smärtan vid överansträngning. Man trodde att akut smärta kunde 

leda till ytterligare smärtor och skada medan smärta vid överansträngning inte skulle påverka 

kroppen (12). Svenska studier på unga och vuxna elit- friidrottare har visat att förekomsten av 

skador är hög. Av ungdomarna hade 61 % haft en skada under det senaste året (13). De flesta 

påverkar nedre extremiteter och nya siffror har visat att 96 % är på grund av överbelastning 

(13,14). Överbelastningsskador är också vanligt inom längdskidåkning. En studie gjord i 

Finland kom fram till att 50 % av toppskidåkarna i landet hade haft en överbelastningsskada 

senaste året. De fann inga skillnader mellan män och kvinnor som åkte längdskidor, däremot 

var prevalensen av överbelastningsskador hos långdistanslöpare högre för män än för kvinnor. 

De flesta överbelastningsskador både för löpare och längdskidåkare var lokaliserade i foten 

(häl, hälsena, tår eller fotsula) (15).  

 

En annan studie har undersökt prevalensen av skador hos kvinnliga orienterare där 68 % hade 

en skada och den vanligaste skadelokalisationen var foten. Man undersökte även om de var 

någon skillnad i skadeförekomsten hos elitorienterarna och de som låg under eliten (och även 

tränade mindre) men inga signifikanta skillnader fanns (16). En studie gjord på löpare 13-18 

år gamla visar att förekomsten av belastningsrelaterade skador är hög, där kvinnor är 

överrespresenterade (17). Deltagarna utövade antingen löpning inom friidrotten eller 

terränglöpning. De vanligaste skadorna var benhinneinflammation (kvinnor 41 %, män 34 %), 
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patellofemulära smärta (kvinnor 21 %, män 16 %), akillestendinopati (kvinnor 9 %, män 6 

%), löparknä (kvinnor 7 % och män 5 %) och plantarfaschit (kvinnor 5 %, män 3 %) (17).  

 

Elitidrottare (längdskidåkare, simmare och långlöpare) som har mindre än två vilodagar/vecka 

har fem gånger så stor risk att drabbas av belastningsrelaterade skador än de som har två eller 

fler vilodagar (18). I en studie där man tittat på träningsvanor för elitidrottare inom 

längdskidåkning, simning, långdistanslöpning och fotboll kunde man se att risken för att 

drabbas av en skada ökade om man hade mindre än två veckors vila per år och om man 

tränade mer än 700 timmar per år. Längdskidåkarna visade sig ha näst mest träningstimmar 

per år (564 tim/år) jämfört med de andra idrottarna, långdistanslöparna låg något efter på 554 

träningstimmar per år (15).  

 

I Sverige finns flertalet gymnasium som erbjuder elever inom olika idrotter ett idrottsprogram 

vilket innebär att man kombinerar sina studier med idrottande på hög nivå. Eleverna går ett 

vanligt program men väljer kurser som tillåter att eleverna får utöva sin idrott t ex 

specialidrott. Schemat är utformat för att kunna utöva sin idrott även under skoltid. Det finns 

två olika idrottsgymnasium: RIG som står för riksrekryterande idrottsutbildning tar emot 

elever från hela Sverige med kravet att eleven ska tävla på en internationell nivå. NIU betyder 

nationellt godkänd idrottsutbildning och rekryterar elever lokalt eller regionalt och har som 

krav att eleven ska tävla på nationell nivå (19). 

 

Tidigare studier har gett klara resultat på att belastningsskador är vanligt inom idrotter som 

längdskidåkning, orientering och friidrott samt att det förekommer att många tränar trots 

smärtan. Ungdomar som tränar vid idrottsgymnasium är på väg uppåt i karriären och tränar 

för att nå eliten. Träningsupplägget bör noga övervägas då ett allt för stort träningsupplägg 

kan leda till belastningsskador (11). Det är därför av stort intresse att ta reda på hur 

träningsvanor, förekomst av skador samt fortsatt träning vid skada eller smärta är hos 

ungdomar vid idrottsgymnasium. 
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2. Syfte  
 

Syftet var att undersöka träningsvanor, förekomsten av skador samt hur vanligt det är att man 

tränar trots smärta hos ungdomar vid idrottsgymnasium för friidrott, längdskidor och 

orientering. 

2.1 Frågeställningar 

- Hur ser träningsvanorna ut för elever som studerar vid idrottsgymnasium? 

- Hur vanligt är det att elever vid idrottsgymnasium drabbas av akuta respektive 

belastningsrelaterade idrottsskador? 

- Hur många elever vid idrottsgymnasium har tränat och tävlat trots smärtat det senaste året?  
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3. Metod 
 

3.1 Mätinstrument 

En egenkonstruerad enkät (bilaga 1) utformades utifrån syftet och frågeställningarna. Ett fåtal 

frågor plockades från redan befintliga enkäter (20,21)  medan övriga frågor konstruerades av 

författarna med  viss inspiration från studier författarna läst  inom ämnet (9,13,14) samt 

tidigare nämnda enkäter.  En pilotstudie genomfördes på sjukgymnaststudenter innan 

enkäterna delades ut, där deltagarna fick ge feedback om enkäten och frågornas begriplighet. 

Utifrån feedbacken korrigerades ett fåtal frågor innan en slutgiltig version var färdig. Enkäten 

bestod av 29 frågor som var uppdelade i fem olika delar: personlig information, träning, akuta 

idrottsskador, belastningsrelaterade idrottsskador och träna med smärta. Enkäten innehöll 

både öppna och slutna frågor samt ett antal påståenden som besvarades genom en likertsskala. 

De slutna frågorna var mestadels av karaktären att deltagaren fick välja ett svarsalternativ men 

på några frågor kunde flera svarsalternativ väljas. Några av de slutna frågorna innehöll även 

ett öppet svarsalternativ där deltagaren kunde välja övrigt och sedan fylla i en egen 

kommentar.   

 

3.2 Procedur 

Författarna kontaktade tränarna vid två idrottsgymnasium för att ta reda på om intresse fanns 

för att delta i studien. Då det visade sig att intresse fanns för deltagande skickades ett 

informationsbrev till rektorerna för att be om ett skriftligt godkännande om deltagande i 

studien. Efter att ha erhållit godkännande från rektorerna besöktes skolorna för att lämna ut 

enkäten. Datum och tid för varje skola bestämdes i förväg för att samla alla elever att fylla i 

enkäten vid samma tillfälle. Enkäten delades ut på plats för att kunna planera när insamlingen 

av enkäterna skulle vara färdig och inte behöva vänta på svar t ex via mail. Dessutom 

besvarades frågor eller oklarheter kring enkäten av författarna på plats. Därmed undveks 

risken att enkäterna inte fylldes i pga. oklarheter kring frågor eller liknande. Informationsbrev 

(bilaga 2) delades ut i samband med enkäten för att eleverna skulle kunna avgöra om de ville 

deltaga eller ej. Det var frivilligt att vara med i studien och svara på enkäten och ingen 

anledning behövdes för att inte delta, ifall man ej ville deltaga lämnades enkäten in blank. 

Eleverna uppmanades till att spara informationsbrevet med kontaktuppgifter till författarna så 

de kunde höra av sig i efterhand om frågor kring studien uppkom.  
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3.3 Deltagare 

Deltagarna var ungdomar mellan 16 - 20 år som studerar vid två olika idrottsgymnasium i 

Sverige. Vid det ena gymnasiet gick eleverna som tränade friidrott, och vid det andra 

gymnasiet gick eleverna som tränade längdskidor och orientering. 63 personer deltog i 

studien, varav 32 män och 31 kvinnor. 32 elever studerade vid friidrottsgymnasiet och utövare 

från alla grenar var representerade. De vanligaste grenarna som deltagarna utövade var kort 

sprint, kort häck, längdhopp och mångkamp. 31 elever studerade vid det kombinerade skid- 

och orienteringsgymnasiet. Det var 17 elever som främst utövade längdskidåkning, fem elever 

som främst utövade orientering och nio elever som utövade båda idrotter ungefär lika mycket. 

 

3.4 Dataanalys 

Den framtagna datan bearbetades i Excel och den deskriptiva statistiken redovisades i text 

samt tabellform. Bearbetning av enkäten och dess data skedde med hjälp av programmet 

EvaSys och egna beräkningar i Excel. Vid analys av träningsvanor, skadeförekomst samt 

andel som tränat med smärta räknades resultaten ut i procent. Då författarna inte valt att göra 

någon statistisk analys ansåg de att procent var det mest överskådliga sättet att redovisa 

resultaten på. Dessutom delades deltagarna in i kategorier utifrån vilket kön de hade och 

vilken idrott de utövade. Resultatet redovisades då genom att t ex presentera hur många 

procent av de kvinnliga friidrottarna som hade tränat med smärta under senaste året. På 

påståendefrågorna där deltagarna fick välja på en likertskala hur väl de instämde med frågan 

räknades medelvärdet ut. Författarna valde här att endast redovisa resultatet på hela gruppen. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Författarna krävde inga personuppgifter av deltagarna och de enskilda enkätsvaren var 

konfidentiella. Att medverka i studien var helt frivilligt och det behövdes ingen anledning för 

att inte delta, vilket följer autonomiprincipens lagar om respekt för personers 

självbestämmande (22). Deltagarna fick ett informationsbrev (bilaga 2) innan de fyllde i 

enkäten, detta var viktigt för att personen själv skulle kunna överväga risk och nytta med att 

deltaga. Det var viktigt att informationsbrevet skulle vara begripligt, så deltagarna visste vad 

de ställde upp på (22). Författarna tror inte att det var upprörande för deltagarna i studien att 

svara på den typ av frågor som ställdes. Att svara på enkäten hade eventuellt kunnat medföra 

att deltagarna skulle få tankar kring för- och nackdelar med att träna med smärta. Det fanns en 
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viss risk att deltagarna började fundera mycket kring överbelastningsskador, vilket också 

skulle kunna ses som en nytta eftersom de blir mer uppmärksamma på skador. Detta gällde 

även för tränarna. Skulle frågor eller funderingar uppstå bland elever eller tränare gavs 

möjlighet att kontakta författarna via mail, vilket stod utskrivet i informationsbrevet (bilaga 

2). I resultatet av det färdiga arbetet kunde ingen enskild person, klass eller skola identifieras. 
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4. Resultat 
 

Totalt 63 personer deltog i studien varav 32 män och 31 kvinnor. 32 elever studerade vid 

gymnasium för friidrott och 31 elever gick på gymnasium för både längdskidåkning och 

orientering. Av de som gick på gymnasiet för längdskidåkning och orientering åkte 55 % av 

eleverna längdskidor, 16 % utövade orientering och 29 % utövade både längdskidor och 

orientering. Fyra av de som angav orientering åkte också längdskidor och en stor andel av de 

som åkte längdskidor angav löpning som övrig idrott. Därför valdes det att ha 

längdskidåkarna och orienterarna i en gemensam grupp. Av de som angivit längdskidor som 

deras primära idrott var det 97 % som tävlade i både distans och sprint. På frågan om eleven 

åkte fristil eller klassiskt var det vanligaste svaret att de åkte både klassiskt och fristil (58 %) 

eller att man åkte mest fristil men även klassiskt ibland (35 %).  På friidrottsgymnasiet var 

alla grenar representerade och de vanligaste grenarna som utövades var kort sprint (19 %), 

kort häck (13 %), mångkamp (13 %) och längdhopp (11 %). Endast två elever på 

friidrottsgymnasiet tränade och tävlade i en annan idrott, vilket var tyngdlyftning. Av 

längdskidåkarna och orienterarna tränade och tävlade 21 elever i en annan idrott och det var 

främst löpning och skidorientering som utövades. 

 

4.1 Träningsvanor  

De som studerade vid skid- och orienteringsgymnasium fördelade träningen på fler och 

kortare pass än de som studerade vid friidrottsgymnasium. På friidrottsgymnasiet tränade de 

flesta 4-6 pass/vecka (81 % av männen och 88 % av kvinnorna) medan de flesta vid skid- och 

orienteringsgymnasiet tränade 7-9 pass/vecka (50 % av männen och 73 % av kvinnorna). Ett 

träningspass för skid- och orienteringseleverna varade i 1,5 - 2 timmar medan 

friidrottselevernas pass var 1,5 - 4 h. Detta resulterade i att den totala träningsmängden per 

vecka var avsevärt högre på friidrottsgymnasiet trots att skid- och orienteringseleverna hade 

fler pass i veckan, oftare tränade flera pass om dagen och generellt sett hade färre vilodagar. 

Friidrottseleverna hade sinsemellan en större variation i träningsmängd än skid- och 

orienteringseleverna som hade mer liknande träningsupplägg. Se tabell 1.  

 

 

 

 



 

9 
 

Tabell  1. Träningsvanor för elever vid friidrottsgymnasium samt skidor- och 

orienteringsgymnasium.  

Andel i procent som valt respektive svarsalternativ samt antal personer inom parantes.  

 

 Fridrottsgymnasiet 

Män n=16         Kvinnor n=16 

Skid- och orienteringsgymnasium 

Män n=16       Kvinnor n=15   

Antal pass/v 

                  4-6 pass 

                  7-9 pass 

            10 eller fler  

 

81 % (13)          88 % (14) 

19 % (3)            12 % (2)   

 -                         - 

 

19 % (3)           7 % (1) 

50 % (8)           73 % (11) 

31 % (5)           20 % (3) 

Tid(h)/vecka 

7-10 h 

11-14 h 

15-18 h 

19-22 h  

 

19 % (3)            13% (2) 

38 % (6)            50% (8) 

31 % (5)            31% (5) 

12 % (2)             6 % (1) 

 

56 % (9)           67 % (10) 

25 % (19)         33 % (5)  

19 % (3)            - 

-                         - 

Tid(h)/pass  

1,5 h 

2 h 

2,5 h 

3 h 

3,5 h 

4 h 

 

 -                        6 % (1) 

44 % (7)            31 % (5) 

19 % (3)            38 % (6) 

31 % (5)            6 % (1)  

 -                       12 % (2) 

6 % (1)              6 % (1) 

                           n=14  

63 % (10)          86 % (12)    

37 % (6)            14 % (2)  

-                         - 

-                         - 

-                         - 

-                         - 

Flerapass/dag                     

  varje dag i veckan 

3-6 ggr/vecka 

1-2 ggr/vecka  

händer ibland  

Aldrig 

 

6 % (1)               - 

6 % (1)               - 

19 % (3)            12 % (2) 

25 % (4)            56 % (9) 

50 % (8)            25 % (4) 

 

-                         - 

50 % (8)            47 % (7) 

50 % (8)            53 % (8) 

-                         - 

-                         - 

Antal vilodagar/v 

1 

2  

 

62 % (10)           31 % (5) 

38 % (6)             69 % (11) 

 

88 % (14)          80 % (12) 

12 % (2)            20 % (3)  

 

4.2 Skador 

Totalt hade 66 % av eleverna på friidrottsgymnasiet varit skadade under det senaste året och 

på skid- och orienteringsgymnasiet hade 68 % av eleverna varit skadade under det senaste 

året. Eleverna delades sedan in i kategorier utifrån kön och idrott. Skadorna studerades genom 

att undersöka akuta och belastningsrelaterade skadors förekomst var för sig. 

Belastningsrelaterade skador är på gruppen i stort mer vanliga inom båda dessa idrotter, dock 

skiljde sig kvinnorna på skidor/orienteringsgymnasium från detta genom att ha fler akuta 

skador (31 %) än belastningsrelaterade (25 %). Detta berodde inte på att de hade fler akuta 

skador utan snarare att de hade väldigt få belastningsskador jämfört med övriga grupper. De 
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manliga utövarna vid skid- och orienteringsgymnasiet var mest skadedrabbade både gällande 

akuta och belastningsrelaterade skador med 33 % respektive 73 %. Se figur 1. Deltagare  som 

angivit att de varit skadade under det senaste året hade  haft 1 - 5 skador men den största 

andelen elever angav att de haft en skada.   

 

 

Figur 1. Skadeförekomst i procent för elever vid friidrottsgymnasium och skidor- och 

orienteringsgymnasium.  

 

Resultaten visar tydliga tendenser till att eleverna är mest skadedrabbade i årskurs 1 och 2, 

oavsett idrott eller skadetyp. Av alla elever (båda gymnasier) som drabbats av en 

belastningsrelaterad skada senaste året gick 77 % i årskurs 1 eller 2. När det gällde akuta 

skador gick 74 % i årskurs 1 eller 2. En fördelning över skadorna gjordes också utifrån 

skadans lokalisation och delades in i nedre extremitet, övre extremitet och bål/rygg/huvud. 

Nedre extremitet var övervägande mest skadedrabbad. Av belastningsskadorna var 69 % 

lokaliserade i nedre extremitet på friidrottsgymnasiet och 90 % på skid- och 

orienteringsgymnasiet. Av de akuta skadorna var 53 % lokaliserade i nedre extremitet på 

friidrottsgymnasiet och 50 % på skid- och orienteringsgymnasiet. Den vanligaste 

belastningsrelaterade skadan i nedre extremitet på båda gymnasium var 

benhinneinflammation (23 % av belastningsskadorna i nedre extremitet) och den vanligaste 

akuta skadan i nedre extremitet var fotledsdistorsion (43 % av de akuta skadorna i nedre 

extremitet). Efter en skada, vare sig den var belastningsrelaterad eller akut, var det vanligast 

att man utförde reducerad normal träning och rehabiliteringsträning.    
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4.3 Träna med smärta 

87 % av alla deltagare hade under de senaste 12 månaderna tränat eller tävlat trots smärta. 

Fördelning mellan kön och idrott visas i figur 2. Generellt sett var det väldigt vanligt att man 

hade tränat eller tävlat trots smärta vare sig om man var man eller kvinna eller vilket 

idrottsgymnasium man studerade på. Med 93 % var de kvinnliga friidrottarna den grupp där 

flest svarat ja på frågan om de tränat eller tävlat med smärta, jämfört med de kvinnliga skid- 

och orienteringseleverna där 80% svarat ja på frågan.   

 

 

Figur 2. Friidrott samt skid- och orienteringsgymnasieelevers svar på frågan “har du tränat 

eller tävlat med smärta under de senaste året?”. 

 

Eleverna fick även svara på frågor där de skulle skatta på en skala från 0 - 5 hur väl de 

instämde med tre olika påståenden, där 0 var instämmer inte alls och 5 instämmer helt. På 

påståendet "Om smärtan ökar vid träning eller tävling, är detta en signal på att jag bör sluta 

med det jag håller på med, tills besvären minskar" var medelvärdet av alla deltagares svar 3,9. 

Se figur 3. På påståendet "För att bli bäst är smärta något man får räkna med" var medelvärdet 

3,1. Se figur 4. Sista påståendet var "Jag ser en akut skada som ett större tecken på att avstå 

träningen än en belastningsrelaterad skada" och där var medelvärdet 2,6. Se figur 5.  
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instämmer inte alls                                                                        instämmer helt  

Figur 3: Svarsfrekvens på påståendet " Om smärtan ökar vid träning eller tävling, är detta en 

signal på att jag bör sluta med det jag håller på med, tills besvären minskar" i procent. 

(n=60)  

 

 
instämmer inte alls                                                                      instämmer helt  

Figur 4: Svarsfrekvens på påståendet " För att bli bäst är smärta något man får räkna med"  

i procent. (n=60) 

 

 
instämmer inte alls                                                                    instämmer helt  

Figur 5: Svarsfrekvens på påståendet "Jag ser en akut skada som ett större tecken på att 

avstå träningen än en belastningsrelaterad"  i procent. (n=59) 
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Om smärtan ökar vid träning eller tävling, är detta en signal på att 

jag bör sluta med det jag håller på med, tills besvären minskar 

För att bli bäst är smärta något man får räkna med. 

Jag ser en akut skada som ett större tecken på att avstå 

träningen än en belastningsrelaterad. 

Om smärtan ökar vid träning eller tävling, är detta en signal på 

att jag bör sluta med det jag håller på med, tills besvären minskar 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

För att kunna säga att studiens resultat är representativt ska ett slumpmässigt urval ha gjorts 

på hela populationen (22). Populationen skulle i så fall vara alla idrottsgymnasier med 

friidrott, skidor och orientering i Sverige och det slumpmässiga urvalet skulle vara på alla 

dessa gymnasier. Istället har endast två olika gymnasier deltagit i studien vilket innebär att det 

inte går att generalisera resultatet till en större population. Orsaken till att endast två 

gymnasium valdes ut att delta i studien var att det vid dessa gymnasium var tillräckligt många 

aktiva elever för att få in de antal enkäter författarna önskade. Dessutom prioriterades att ha 

möjlighet till att besöka gymnasierna för att dela ut enkäterna på plats och på grund av de 

olika gymnasiernas lokalisation i landet fanns varken tid eller möjlighet att besöka fler 

gymnasier. På grund av författarnas personliga kontakter valdes just dessa två gymnasier ut. 

Det visade sig att majoriteten av eleverna på skid- och orienteringsgymnasiet tränade både 

orientering och längdskidor. Nästan alla av de som valde orientering som sin huvudsakliga 

idrott åkte också längdskidor och en stor andel av de som åkte längdskidor angav löpning som 

övrig idrott som utövades t.ex. på sommarhalvåret. Eleverna tränade de flesta pass 

tillsammans, vilket innebar att de renodlade orienterarna även hade längdskidor som 

träningsform och tvärtom att längdskidåkarna tränade orientering eller åtminstone löpning. På 

grund av deras liknande träningsupplägg valde författarna att räkna eleverna som åkte 

längdskidor och eleverna som orienterade till en gemensam grupp. 

 

5.1.2 Datainsamling 

Författarna valde att göra datainsamlingen genom en enkätundersökning, eftersom det var en 

passande metod utifrån studiens syfte. En enkätundersökning sparar både tid och resurser 

jämfört med en kvalitativ intervjuundersökning. Det passar även bra då man vill undersöka en 

större grupp och om man vill sätta siffror på undersökningsmaterialet. Risken för missförstånd 

ökar dock vid en enkätunderökning samt möjligheten till att gå på djupet på vissa frågor 

försvinner, vilket man kan undvika i en kvalitativ undersökning (23). Författarna valde att 

bestämma en tid och plats med de som skulle tillfrågas till deltagande i studien. Denna metod 

valdes för att kunna få in svaren fort, samt optimera chanserna till att få så många svar som 
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möjligt. Enligt Eliasson är detta en bra metod då undersökningen riktar sig till en speciell 

grupp människor (23). Genom att vara närvarande under tiden deltagarna fyllde i enkäten och 

kunna svara på frågor minskade risken för att missförstånd skulle uppstå. 

 

5.1.3 Enkätkonstruktion 

Det fanns ingen befintlig enkät som motsvarade författarnas syfte därför konstruerades en 

egen enkät. Ett fåtal frågor plockades från redan befintliga enkäter (20,21) medans resterande 

frågor konstruerades av författarna med viss inspiration från artiklar som granskats vid 

utformning av bakgrund till arbetet (9,13,14). Då en av författarna hade erfarenhet av att ha 

studerat vid idrottsgymnasium var detta till hjälp för att välja lämpliga svarsalternativ. 

Fördelen med att använda en redan befintlig enkät är att man kan jämföra resultaten med 

resultat från tidigare studier där man använt sig av samma metod (24). En annan fördel är att 

använda ett mätinstrumentet som är validitetstestat. För att testa vår enkät gjorde vi en 

pilotstudie på en grupp studenter vid universitetet. En pilotstudie är bra för att ta reda på om 

varje fråga mäter det den är avsedd att mäta, ord och formuleringar är lättförståeliga och 

tolkas lika av alla deltagare samt att det finns lämpliga svarsalternativ vid slutna frågor för 

varje respondent. Dessutom tar pilotstudien reda på om det finns frågor som ofta missas eller 

besvaras felaktigt eller om frågeformulär och introduktionsbrev motiverar 

undersökningspersonerna att delta i studien (24). Vid pilotstudien fick författarna information 

om enkätens kvalitet dels genom att se hur de fyllt i enkäten men också genom att deltagarna 

fick ge kommentarer om enkätens innehåll. 

 

Enkäten konstruerades i programmet EvaSys. Fördelen med EvaSys var att det gick fort att 

konstruera enkäten. Nackdelen var att enkäten inte kunde utformas helt utifrån författarnas 

önskemål om design, då inställningar inte fanns till detta. En annan fördel med EvaSys är att 

de ifyllda enkäterna kan scannas in och programmet tar fram vissa resultat som kan användas 

i rapportens resultat. Författarna fick dock inte så stor användning av dessa resultat då de 

redovisades i  variabler och genom figurer som inte föll författarna i smaken. Istället 

överfördes datan till Exel där egna beräkningar och figurer kunde göras.  

 

Enkäten innehöll till största delen slutna frågor. Det finns både fördelar och nackdelar med 

slutna frågor. Slutna frågor gör det enklare för författarna att förbereda det fortsatta arbetet 

med svaren (23) vilket var en anledning till att författarna valde slutna frågor. Dessutom är 
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svaren som lämnas ofta användbara utifrån utgångspunkterna i frågorna samt säkerheten ökas 

för att rätt svar noteras. Personen som fyller i enkäten tycker dessutom ofta att den typen av 

frågor är lätta att besvara, vilket ökar chanserna till många svar. Nackdelen med slutna frågor 

kan vara att svar som deltagaren egentligen velat ange inte finns med bland svarsalternativen 

vilket gör att viktig information kan missas (23). Författarna försökte undvika denna situation 

genom att noga tänka igenom vilka svarsalternativ som kunde tänkas bli möjliga att 

deltagarna svarade samt att på några frågor gardera sig med ett alternativ som var öppet där 

deltagarna kunde välja övrigt och sedan fylla i ett eget svar. Trots att dessa frågor tar längre 

tid att analysera blir det inte lika tidskrävande som att ha enbart öppna frågor. Författarna 

ansåg att fördelningen av slutna och öppna frågor var bra dock var några av svaren på de 

öppna frågorna svåra att tyda. T.ex. på frågan om vilka skador deltagarna hade haft det 

senaste året fanns svar som var svårtolkade men frågan var ändå nödvändig att ha med för att 

kunna täcka in alla skador.  

 

5.1.4 Bortfall 

Ett mindre internt bortfall skedde på några av frågorna. På en av frågorna (Fråga 4.5, se bilaga 

1) var det interna bortfallet så stort att författarna valde att stryka frågan från resultatet. Enligt 

Olsson och Sörensen innebär ett internt bortfall ofta att frågeformuläret har en sämre kvalitét 

(22). I detta fall anser författarna att det var just den frågan som var placerad på ett felaktigt 

ställe i enkäten, men att enkäten i övrigt var bra. Den uteslutna frågan berörde vem som tog 

beslut vid återgång till träning vid skada. Frågan låg i direkt anslutning till frågor om 

belastningsrelaterade skador, vilket gjorde att flera av de med akuta skador valde att inte svara 

på frågan. För en ökad svarsfrekvens borde författarna ha varit mer tydliga med att alla 

skadade elever skulle svara på frågan vare sig de hade haft en akut eller belastningsrelaterad 

skada samt konstruerat enkäten annorlunda så frågan hamnade på ett mer lämpligt ställe. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Den totala träningsmängden på friidrottsgymnasiet var avsevärt högre än vid skid- och 

orienteringsgymnasiet mätt i antal timmar/vecka. Friidrottseleverna hade i genomsnitt längre 

träningspass medan skid- och orienteringseleverna tränade fler och kortare pass samt hade 

färre vilodagar. Belastningsrelaterade skador var vanligare än akuta skador vid båda 

gymnasier och de som var mest skadedrabbade var männen på skid- och 

orienteringsgymnasiet. Eleverna var mest skadedrabbade i årskurs 1 och 2 oavsett idrott eller 
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skadetyp. Nedre extremitet var mest skadedrabbad och de vanligaste skadorna var 

benhinneinflammation och fotledsdistorsion. 87 % av alla deltagare hade under de senaste året 

tränat eller tävlat trots smärta.   

 

5.2.1 Träningsvanor 

Eleverna som studerade vid friidrottsgymnasiet tränade mer tid räknat i antal timmar/vecka än 

skid- och orienteringseleverna, dock tränade skid- och orienteringseleverna fler pass och hade 

generellt sett färre vilodagar. Detta tänker författarna är för att skid- och orienterarna har 

kortare och mer intensivare pass medans friidrottarna har mer vila under sina träningspass 

exempelvis när de tränar tekniska moment. Inom friidrott är det ofta mer explosiva moment 

vilket kräver mycket vila mellan löpning och hopp. Träningsmängden varierade även mellan 

eleverna på friidrottsgymnasiet. Detta tror vi är av samma orsak, dvs. att olika grenar kräver 

olika sorts träning. Dessutom har friidrottsgymnasiet grenspecifika tränare med olika syn på 

hur träningsupplägget ska se ut.  

 

Jacobsson kunde visa att antalet träningspass eller antalet träningstimmar per vecka inte var 

en risk för att råka ut för en skada (13). Ristolainen kan dock visa i båda sina studier (15,18) 

att risken för att drabbas av en skada ökar om man har få vilodagar och många träningstimmar 

per år. Hade man mindre än två vilodagar per vecka hade man fem gånger så stor chans att 

drabbas av en belastningsskada jämfört med om man hade fler än två vilodagar i veckan (18). 

Ristolainen visade även att om man hade mer än 700 träningstimmar per år ökad risken för att 

drabbas av en belastningsskada när det gällde bl. a. längdskidåkare och långdistanslöpare 

(15). En stor andel av eleverna på skid- och orienteringsgymnasiet hade bara en vilodag per 

vecka och många av dem tränade 15-18 timmar i veckan vilket resulterar i fler än 700 

träningstimmar per år. Dock är det troligt att träningsmängden varierar beroende på om det är 

tävlingssäsong eller inte och att några veckors vila/återhämtning läggs in under året. 

Författarna kan därför inte med säkerhet veta hur många träningstimmar per år eleverna har 

eftersom detta kunnat skiftat beroende på när studien utförts.   

 

5.2.2 Skador 

Författarna valde att dela in skadorna i akuta och belastningsrelaterade trots att det kan vara 

svårt att definiera typen på vissa skador. Eleven skulle t ex kunna haft en känning under en 

längre tid som sedan fått en akut försämring och det är då svårt att avgöra om skadan är akut 
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eller belastningsrelaterad karaktär. Det kan även vara svårt för eleverna som troligtvis inte 

besitter så stor medicinsk kunskap att kunna avgöra skadans karaktär. För att undvika 

missförstånd har författarna beskrivit skillnaden på skadorna samt gett exempel i enkäten. 

Anledningen till att dela upp skadetyperna var att författarna ville få en mer definierbar bild 

över vilka slags skador som var vanligast bland eleverna på de två idrottsgymnasierna. Övriga 

studier har dock enbart tittat på skadeförekomsten i stort vilket gjorde att författarna valde att 

även göra beräkningar på det för att kunna göra jämförelser mellan dessa studier.   

 

Vid friidrottsgymnasiet hade 66 % av eleverna varit skadade senaste året och vid skid- och 

orienteringsgymnasiet hade 68 % varit skadade under senaste året. Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskning där Jacobsson kom fram till att 61 % av de 17: åriga friidrottarna i 

Sverige varit skadade senaste året (13).  Denna studie visade att kvinnorna som utövade 

friidrott var mer skadedrabbade än männen, vilket skiljer sig från Jacobssons (13) där männen 

var mer skadedrabbade än kvinnorna. Den kategori som var minst skadedrabbad var kvinnor 

på skid- och orienteringsgymnasium. I jämförelse med andra aktiva som antingen utövar 

längdskidor eller löpning så finns både resultat som styrker teorin om att män drabbas av 

skador oftare än kvinnor (15) och studier som visar motsatsen (17). Det går därför inte att 

generalisera att det ena könet är mer skadedrabbat än det andra. Författarna kom fram till att 

överbelastningsskador var vanligare än akuta skador vid båda gymnasier som undersöktes och 

detta stämmer väl överens med tidigare forskning (13,14,15). Längdskidor, orientering och 

flertalet av grenarna inom friidrotten innebär träning med låg repetitiv belastning vilket ökar 

risken för belastningsrelaterade skador (10). Det är ovanligt inom dessa idrotter att man 

drabbas av akuta skador. Dock finns grenar inom friidrotten t ex sprintlöpning som kräver 

maximal belastning under korta ögonblick och detta är en riskfaktor för akuta skador. 

Sammanfattningsvis faller det sig naturligt att överbelastningsrelaterade skador är 

överrepresenterade inom längdskidor, friidrott och orientering. Akuta skador är mer vanligt 

inom kontaktidrotter eller där fallrisken är stor t ex hockey och utförsåkning (10).  

 

Det visade sig att nedre extremitet var mest skadedrabbad både inom friidrott och 

längdskidåkning vilket även tidigare forskning har påvisat (13, 14, 15, 16). Inom vissa av 

idrotterna som undersöktes kan det kännas som en självklarhet att benen belastas mer än 

överkroppen t ex orientering samt friidrottens löp- och hoppgrenar. Då författarna inte valt att 

analysera friidrottarnas skador utifrån vilken gren de utövar samt valde att klumpa ihop skid- 

och orienteringseleverna i en gemensam kategori skulle eventuellt resultatet kunna se 
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annorlunda ut. T ex är det möjligt att det finns grenar inom friidrotten där övre extremitet 

oftare drabbas än nedre extremitet. Dessa kan vara där överkroppen utsätts för mer belastning 

t ex kulstötning eller spjutkastning.  

 

De vanligaste skadorna var benhinneinflammation och fotledsdistorsion, vilket gällde för båda 

gymnasierna. Dessa skador var också bland de vanligaste enligt Jacobsson (13) även om den 

allra vanligaste skadan var sträckning eller bristning av lår/höft. Orsaker till 

benhinneinflammation är plötsligt ökad träningsmängd, ovant, nytt eller hårt underlag, 

felaktiga skor och felaktig löpteknik (25). När eleverna börjar studera vid idrottsgymnasium 

tror författarna att det kan vara vanligt att träningsmängden plötsligt ändras och detta kan 

alltså vara en orsak till benhinneinflammation. Det förklarar också varför eleverna i de yngsta 

årskurserna var mer skadedrabbade än de äldre eleverna. Ur ett sjukgymnastisk perspektiv 

skulle alltså denna skada kunna förebyggas genom att anpassa upptrappning av 

träningsmängd efter individens tidigare träningsmängd samt bedriva träningen på olika 

underlag. Att ha bra skor och rätt löpteknik är troligtvis redan något som utövare på denna 

nivå inom dessa idrotter tänker på, men är ändå viktigt att belysa ifall den aktive har problem 

med benhinnorna. 

 

Fotledsdistorsion beror på att det skett en inåtvridning av foten samtidigt som foten är i 

plantarflexion under belastning, t ex att man trampar snett (25). Skadans grad är beroende på 

ledbandens stabilitet och därför är träning av fotledsstyrka en förebyggande åtgärd för att inte 

drabbas av fotledsdistorsion. Det är även viktigt att tränare och utövare lär sig akut 

omhändertagande så de vet hur de ska göra om skadan sker. Vid ett akut omhändertagande 

börjar man med att direkt efter skadan skett hårt linda foten med ett tryckförband, detta bör 

sitta i ca 30 minuter och sedan bytas ut mot ett något lösare kompressionsförband. Kyla kan 

läggas utanpå tryckförbandet för en smärtlindrande effekt. Efter detta får den drabbade 

personen vila några timmar medan foten är placerad i högläge (25).  

 

5.2.3 Träna med smärta 

Studier (13,14,15,16,17,18) har redan visat att skaderisken hos idrottare är stor, trots detta 

fortsätter elitidrottare ligga på gränsen för att detta är något som krävs för att nå toppen. Det 

är svårt att säga till en elitidrottare att träna mindre för att slippa skador, många är väl 

medvetna om att de belastar sin kropp på ett sätt som inte hälsosamt. Emma Green Tregaro, 
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höjdhoppare, säger i dokumentären “Medaljens pris” (från Dokument inifrån, SVT2 26 juli 

2012): “Det är ju inte hälsosamt med elitidrott”. Vidare berättar Susanna Kallur, häcklöpare, 

ur samma dokumentär “det är ju inte friskvård vi håller på med”. I denna studie hade 87 % av 

alla deltagare tränat eller tävlat trots smärta det senaste året. Även Petterson et al. (9) kunde 

visa en hög siffra när det gällde smärta, 90 % av de elitaktiva friidrottarna hade upplevt 

smärta de tre senaste månaderna. Dock framgår det inte om deltagarna hade tränat med smärta 

eller om de avstått helt från träning. 

 

I avsnittet träna med smärta i enkäten har författarna definierat vilken typ av smärta de är ute 

efter. Definitionen var: "Smärtan som efterfrågas är den smärta som uppkommer i samband 

med skada under träning eller tävling. Skadan behöver ej vara diagnostiserad men ska vara en 

känning som återkommer under flera pass. Tillfällig smärta som t. ex. mjölksyra eller 

träningsvärk efterfrågas inte i detta fall". Trots detta kan det ha varit svårt för deltagarna att 

förstå vilken smärta som efterfrågades.  Författarna insåg i efterhand att de inte vet om 

deltagarna tränat med smärta i samband med deras vanliga träning eller tävling eller smärta i 

samband med rehabiliteringsträning. En tydligare förklaring kring i vilket sammanhang 

eleverna hade tränat med smärta hade kunnat stå med i enkäten. En aspekt som författarna 

uppmärksammade var att trots att 87 % av deltagarna hade tränat med smärta senaste året var 

det 87 % som på påståendet om smärta var en anledning till att avsluta aktivitet valde 3, 4 

eller 5 (vilket innebär att de instämde helt eller delvis) på skalan om instämmande.  

 

I en studie av van Wilgen och Verhagen intervjuades aktiva som har/ hade haft 

belastningsskador samt dess tränare angående inställning och kunskap om 

belastningsrelaterade skador. Det visade sig att både den aktive och tränaren hade en bra 

helhetssyn kring belastningsrelaterade skador och deras orsak. T ex var de flesta väl medvetna 

om att fortsatt aktivitet vid skada/smärta ökar risken för skada (26). Detta styrker alltså att den 

aktive är medveten om riskerna och att man inte bör fortsätta träna fast man har ont. En 

förklaring till att deltagarna i vår studie svarat ja på frågan om de tränat/tävlat med smärta 

men sedan fyllt i att ökad smärta vid aktivitet är en anledning till avsluta aktivitet tror 

författarna kan vara att den ena frågan ställer rakt på sak ifall träning med smärta har bedrivits 

medan den andra frågan mer handlar om en inställning den aktive har (eller borde ha).  

 

Jacobsson har kommit fram till att risken för en ny skada ökar då man haft en skada och 

fortsatt träna med relativt hög belastning (13). Med den vetskapen samt resultatet i denna 
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studie som visar att de aktiva fortsätter träna trots smärtor behövs tydligare information till 

idrottsgymnasierna och  även många av de vanliga idrottsklubbarna i landet. Jacobsson kunde 

inte se något samband mellan hög träningsmängd och risken för att drabbas av skador(13). 

Däremot finns studier som visar att en träningsmängd på över 700 timmar/år ökar risken för 

belastningsrelaterade skador hos elitaktiva inom bland annat längdskidor och löpning (15).  

 

Då riskerna för skador vid en hög träningsmängd är stora bör sjukgymnast finnas att tillgå för 

eleverna. Vid friidrottsgymnasiet finns möjlighet till kontakt med sjukgymnast när eleverna 

drabbats av en skada, på skid- och orienteringsgymnasiet finns ingen möjlighet till kontakt på 

skolan utan eleven får själv ta kontakt med en sjukgymnast. Författarna tror att sjukgymnasten 

kan ha en viktig roll vid gymnasiet, inte enbart då skadan har skett utan även som en tillgång 

för att jobba skadeförebyggande. T ex skulle tränaren kunna ha ett samarbete med 

sjukgymnasten vid uppläggning av träningsprogram.  

 

6. Konklusion 

Träningsuppläggen skiljde sig mellan de två gymnasierna. Aktiva inom friidrott, orientering 

och längdskidor som studerar vid idrottsgymnasium har träningsmängd på minst 7h/vecka, 

dock finns det aktiva som tränar ända upp till 22h/vecka. Studien har visat att 

skadeförekomsten vid idrottsgymnasium för friidrott, skidor och orientering i Sverige är hög. 

Eleverna drabbas främst av belastningsrelaterade skador i nedre extremitet. Studien visar även 

att eleverna fortsätter träna trots skada eller smärta då 87 % av alla deltagare i studien svarat 

ja på frågan om de tränat eller tävlat med smärta under senaste året. Mer forskning kring 

sambandet mellan en hög träningsmängd och risken för skador är viktigt för att kunna 

optimera chanserna till en skadefri karriär inom elitidrotten.  
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till deltagare i examensarbete 

Vi är två sjukgymnaststudenter som heter Ida Gustafsson och Linnea Neldemo och läser vår 

sista termin på Luleå tekniska universitet. Vi skriver nu vårat examensarbete som ska handla 

om idrottskador inom friidrott, längdskidor och orientering. Här nedan kommer lite kort 

information om studien, som ni förhoppningsvis vill deltaga i. 

 

Skador kan delas in i två grupper: akuta och belastningsrelaterade. Akuta skador sker plötsligt 

med en klar orsak och starttidpunkt på grund av att belastningen i ett moment blir för stort för 

den skadade strukturen. Belastningsrelaterade skador är vanliga inom idrotter med repetitiv 

belastning där samma övning utförs många gånger efter varandra. Nyligen gjorda studier av 

friidrottare på elitnivå har visat att 96 % av skadorna beror på överbelastning. Inom 

längdskidåkning är siffran något lägre, men ca 75 % av skadorna är belastningsrelaterade. 

Uttrycket “no pain, no gain” har blivit ett vanligt uttryck inom elitidrotten. Att lyssna på 

kroppen skulle kunna vara en viktig faktor för att minska risken för belastningsrelaterade 

besvär.   

 

Vårat syfte är därför att undersöka förekomsten av skador hos ungdomar vid 

idrottsgymnasium för friidrott, längdskidor och orientering samt identifiera om det finns några 

riskfaktorer för att drabbas av skador. Vi är även intresserade av att undersöka hur 

träningsvanorna ser ut samt hur inställningen är till att träna trots skada eller smärta.   

 

För att kunna samla in information till vår studie besöker vi de utvalda gymnasieskolorna och 

går ut med enkäter som består av frågor kring träning och smärta. Vi kräver inga 

personuppgifter av er som fyller i enkäten och ni kommer vara helt anonyma. Att medverka i 

studien är helt frivilligt och det behövs ingen anledning för att inte delta. Det är endast vi som 

genomför studien och vår handledare som kommer att kunna ta del av resultatet från 

enkätundersökningen. Resultatet kommer sammanställas i det färdiga arbetet, ingen enskild 

person, klass eller skola kommer att kunna identifieras.   

Ni kommer kunna läsa vårt arbete när det är godkänt och publicerat från juni 2014 på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida: http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Uppstår eventuella frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss på nedanstående 

uppgifter: 

Ida Gustafsson                                                         Linnea Neldemo 

gusida-1@student.ltu.se                                          linnel-1@student.ltu.se 

 

Kurs: S0001H - Sjukgymnast C2 - Examensarbete i sjukgymnastik 

Handledare: Katarina Mikaelsson, katarina.mikaelsson@ltu.se   

Avdelning för hälsa och rehabilitering Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tel: 0920-49 10 00 

 


