
Elevers upplevelser av skadeprevention på 

alpina skidgymnasium i Sverige

Simon Hansson

Dennis Rajden

Fysioterapi, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



Elevers upplevelser av skadeprevention på 

alpina skidgymnasium i Sverige

Students' experiences of injury prevention 

at Swedish upper secondary school 

specialized in alpine skiing

Simon Hansson, Dennis Rajden

Fysioterapi, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 

Abstrakt 

Bakgrund: Elever som studerar vid alpina skidgymnasium i Sverige löper en ökad skaderisk 

under sin studietid och då framförallt i de nedre extremiteterna. Det visar sig även att de elever 

som skadar sig får mentala konsekvenser till följd av skadan till exempel i form av 

identitetsförlust eller utanförskap. Syfte: Syftet med studien var att utforska och beskriva hur 

ungdomar, som studerar på svenska alpina skidgymnasium upplever utbildningens preventiva 

åtgärder för att undvika, samt minska antalet skador vid träning och tävling för eleverna. Metod: 

Studien är en kvalitativ intervjustudie. De intervjuer som gjordes utfördes var semistrukturerade. 

För att rekrytera informanter togs kontakt med ett alpint skidgymnasium som författarna tilläts 

besöka och genomföra studien på. Efter genomförda intervjuer analyserades materialet med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analys av datamaterialet resulterade i två huvudkategorier: 

Skadeprevention från utbildningen, Upplevelser ur elevens perspektiv. Samtliga huvudkategorier 

har egna underkategorier. Konklusion: Analysen av materialet visade att informanterna upplevde att 

det fanns ett behov av att öka det skadepreventiva arbetet från utbildningens sida för att kunna minska 

riskerna för skador. 

  

 

Nyckelord; Alpin skidåkning, Fysioterapi, Gymnasieelever, Kvalitativ Studie, Skadeprevention 
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Inledande ord från författarna 

Denna studie skulle kunna väcka en förståelse för vikten av skadeprevention vilket i längden 

skulle öka arbetet med prevention. Att minska antalet skador genom att arbeta förebyggande 

kommer i längden leda till att utbildningen producerar fram bättre skidåkare då de inte får 

uppehåll i träningen på grund av skador. Ett samarbete mellan en fysioterapeut och utbildningen 

skulle vara till fördel i utformandet av en preventiv plan för hur utbildningen skall arbeta. 

 

Författarna hoppas kunna bredda kunskapen om ämnet. Att kunna bidra till det ganska ringa 

område som ämnet är, då det inte finns mycket forskning på ämnet och då framförallt inte 

kvalitativ forskning, forskning där elevernas egen uppfattning och tankar kommer fram. 

Framförallt hoppas författarna att denna studie kan leda till eventuella förbättringsåtgärder på 

skolorna vad gäller skadepreventionen, samt i långa loppet minska skede prevalensen på svenska 

alpina skidgymnasium.
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Bakgrund 

Uppskattningsvis en miljon svenska barn och ungdomar är aktiva inom någon form av 

organiserade idrottsaktiviteter. Varje år drabbas ca 280 000 personer av någon form av skada 

relaterad till fysisk aktivitet i Sverige. Denna siffra motsvarar nästan hälften av alla personer som 

kommer till akuten på ett år. Hälften av dess skador är direkt relaterat till någon form av sport- 

och idrottsaktivitet. Detta kostar samhället ungefär 1.3 miljarder svenska kronor per år (1). 

 

I Sverige är alpin skidåkning en väldigt populär sport som många utövar under vinterhalvåret.  

Den största delen av den alpina skidåkningen sker på en hobbynivå, men många satsar mer på 

åkningen och siktar på en högre nivå med en elitsatsning (2). En elitsatsning startar för många 

ungdomar redan i ung ålder och vid 16 års ålder har begåvade ungdomar möjlighet att studera på 

skidgymnasium där de kan kombinera studier med en elitsatsning på alpin skidåkning. Studierna 

i kombination med skidåkningen kan väljas att studeras under en tre eller fyra års period. Under 

varje höst börjar ca 60 personer studera på skidgymnasium. Ungdomarna som väljs ut för dessa 

platser väljs ut baserat på deras poäng på International Ski Federations (FIS) poängsystem (2). 

 

Under denna studietid löper ungdomarna en hög risk för att ådra sig skador under skolperioden. 

En avhandling från karolinska institutet visade att ungdomar som studerar på riks-elitgymnasium 

i Sverige var skadade 30% av studietiden under en tvåårsperiod som studien gjordes (1). Studien 

visade även att de intervjuade ungdomarna som elitsatsade fick mentala konsekvenser av sin 

skadeperiod i form av: upplevd identitetsförlust, en ökad känsla av ensamhet och att vara 

utesluten från sin idrott under den tid de var skadade. Det visade sig även att det skiljde sig i 

förväntningar på rehabiliteringen mellan idrottare och medicinsk personal. Idrottarna upplever 

inte att rehabiliteringen var anpassad till dem (1).  

 

En annan studie som gjordes specifikt på alpina skidåkare som studerade vid ett 

rikselitidrottsgymnasium i Sverige visade att nästan hälften av alla elever hade minst en skada 

under deras studietid (2). Studien visade även att skadorna som inträffade oftast drabbade de 

nedre extremiteterna, samt att hälften av alla skador var ansedda att vara allvarliga. En allvarlig 
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skada var enligt denna studiens definition en skada som gjorde att personen var borta från 

skidåkning eller full fysisk träning i mer än 28 dagar (2). 

 

En alpin skidåkare kan drabbas flertalet olika typer av skador. Alpina skidåkare är en av de 

grupper som löper störst risk att drabbas av degenerativa diskförändringar, framförallt om man 

jämför med icke atleter (3). Överansträngningsskador är vanligast förekommande i ryggen hos 

alpina skidåkare, det tros bero på de repetitiva påfrestningar åkarna blir utsatta för (4). Trots det 

ses ingen skillnad mellan alpina skidåkare och icke atleter när man jämför prevalensen för 

ryggont, dock skattar skidåkarna en allvarligare smärta på VAS skalan (3). Men den kroppsdel 

som skadas oftast är knät och då speciellt en ACL skada (5). En 25 års uppföljningsstudie gjord 

på franska elit alpinåkare visade att en tredjedel av åkarna var borta minst en skadeperiod på 

grund av en ACL skada (6). 

 

Att arbeta skadepreventivt innebär att arbeta för att motverka att skada inträffar. Att med träning, 

regler eller information minska risken för att en person drabbas av en skada. Nu har ca 60 år gått 

sedan prevention för första gången klassificerades på klinisk-patologisk grund. Följande tre 

kategorier är prevention uppdelat i (7); 

 

● Primär prevention används innan en patologisk förändring har setts hos en individ. Alltså 

förmedlas förebyggande åtgärder till individen innan hälsoproblem har påträffats. 

● Sekundär prevention är när patologi har bekräftats kliniskt men som inte innebär kronisk 

funktionsnedsättning. Det kan ses som en tidig vård då hälsoproblem diagnostiserat. 

● Tertiär prevention är när en kronisk funktionsnedsättning har konstaterats. Begränsningar 

och lindrande åtgärder sätts in då kroniska hälsoproblem upptäckts, till exempel 

rehabilitering. 

 

Att klassificera prevention på detta sätt är av relevans men dessa kategorier skiljer inte på 

uppkomstmekanismer samt att alla de olika klasserna kräver olika preventionsåtgärder. 

Förebyggande åtgärder kan däremot delas in i ytterligare tre kategorier utefter en analys av 

epidemiologiska och hälsoekonomiska grunder tänkt mot idrottare (7). 
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● Universell prevention är huvudsakligen inriktat mot utövare av olika sporter. Här faller 

kost, sömn och användning av skyddsutrustning in som preventiva åtgärder. Dessa 

åtgärder kostar men vars fördelar uppväger kostnaden och risken för utövarna. Här kan 

även regeländringar som leder till en eliminering av risker i samband med deltagande 

räknas in. 

● Selektiv prevention inriktar sig mot undergrupper av utövare från olika sporter. Dessa 

undergrupper sätts med avseende på ålder, kön, erfarenhet samt andra sociodemografiska 

eller idrottsrelaterade egenskaper som skulle kunna förknippas med ökad risk för skada 

(7). Ett tydligt exempel på selektiv prevention är knäskadeförebyggande program för 

tonårstjejer som spelar fotboll (8).  

● Indikerad prevention är insatser för individer som visar på indikationer och tillstånd som 

visats ha ett samband med ökad skaderisk. Till denna kategori hör ex individer med 

avvikande EKG som regelbundet går på hjärtscreening (7). 

 

Forskning har visat att preventiva strategier för hur alpina skidgymnasium kan arbeta för att 

minska skador är av stor vikt (9). Studien som undersökte om en specifik preventionsstrategi 

kunde minska prevalensen av ACL skador på svenska alpina skidgymnasium, visade på att 

andelen ACL skador kunde minskas med 45%. 

 

En profession som arbetar mycket med prevention är fysioterapeuter. Fysioterapeuter är en 

yrkesgrupp som är främst arbetar med att undersöka och behandla individer med syfte på att 

förebygga eller lindra sjukdomar som främst rör rörelse- eller stödjeorganen. Fysioterapeuter 

arbetar främst på individnivå men har även stor kunskap av att arbeta på organisation- och 

gruppnivå (10). 

 

Studier har visat på att skaderisken hos alpina skidåkare, samt hos elever på svenska 

skidgymnasium är hög (1–6). Det fick författarna att undra vad det kan beror på. Författarna 

började framförallt undra över om antalet skador kan minskas på skolorna, då andelen skadade 

elever var väldigt stor. Det har visats i studier att en aktiv plan för att minska antalet skador har 

betydelse (9). 
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Att kartlägga hur skolor i Sverige jobbar med skadeprevention är något som borde göras, samt 

undersöka om det går att minska antalet skador som berör elever på alpina skidgymnasium. 

Denna kartläggning skulle gynna både skolor och samhället. Att elever förblir fria från skador 

leder till mer ihållande träning, vilket i sin tur kan leda till att bättre skidåkare kommer ut från 

utbildningen i slutändan. För samhället minskar trycket på vården och minskar vårdkostnaderna. 

Att en fysioterapeut går in i utbildningens värld med ett preventivt tänk, där denne strävar efter 

att skapa en preventiv strategi för att minska skadorna är av stor vikt. Utifrån de studier och 

artiklar som författarna läst inom ämnet, har inga tidigare kvalitativa studier inom ämnet 

skadeprevention inom alpina skidgymnasium hittats. Det har visat på att en kunskapslucka finns 

och den luckan ämnar denna studie fylla. 

Syfte 

Syftet i studien är att utforska och beskriva hur ungdomar, som studerar på svenska alpina 

skidgymnasium upplever gymnasiets preventiva åtgärder för att undvika, samt minska antalet 

skador vid träning och tävling för eleverna.   
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Material och metod 

Rekrytering 

Första steget i rekryteringen var att lista alla alpina skidgymnasier i Sverige. De olika 

gymnasieskolorna rangordnas efter bekvämlighetsskäl för författarna för att kunna utföra 

studien. För att kontakta skolorna så togs kontakt via telefon med de utbildningsansvariga på 

utbildningen. Ett godkännande att utföra studien gavs redan på författarnas första val, och därför 

kontaktades endast en gymnasieskola. Vid denna kontakt så gavs muntlig information om 

studien, vad som förväntades av utbildningen samt vad som förväntades av författarna. Efter 

godkännande av utbildningsansvarig så skickades ett informationsbrev via mail (Bilaga 1). 

Utbildningsansvariga delade sedan ut brevet till deltagarna så att de var informerade över vad 

studien handlade om samt vilka rättigheter de hade som deltagare. Utbildningsansvariga valde 

därefter ut fem elever som var intresserade av att genomföra studien, varpå en underskrift 

gjordes som visade att de godkände deltagande (Bilaga 2). De eleverna som utbildningsansvarig 

valde ut motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna för studien. Om någon av deltagarna 

valt att avbryta deltagandet i studien hade kontakt tagits med utbildningsansvarig för att få tag på 

fler deltagare. Deltagande var således helt frivilligt. 

Inklusionskriterier 

Elev som nuvarande studerar år tre-fyra på idrottsgymnasium med inriktning alpint.  

 

Exklusionskriterier 

Elever under 18 år. 
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Datainsamling 

För att samla in data gjordes fem intervjuer under vecka tretton på plats vid den gymnasieskola 

som ämnade genomföra studien på. Intervjuerna spelades in på författarnas mobiler för att senare 

kunna analyseras. Båda författarna delade på ansvaret över intervjuerna, där båda uppmärksamt 

lyssnade och ställde frågor enligt frågeguiden (Bilaga 3) samt följdfrågor beroende på svar från 

den intervjuade. 

 

Författarna fick till sitt förfogande en lokal på gymnasieskolan där intervjuerna skedde under 

dagen, i samråd med utbildningsansvarig bestämdes tider med deltagarna då de skulle infinna sig 

på plats en och en vid denna lokal för att genomgå sin intervju. Intervjuerna började med att en 

av författarna gick igenom studiens syfte samt vilka rättigheter deltagarna har, såsom anonymitet 

och frivilligt deltagande. Tidslängden för intervjuerna varierade mellan 20–25 minuter. 

 

Intervjuerna genomfördes individuellt och inte i grupp. För att undvika yttre påverkan på 

respondentens svar, det är den enskildes tankar och funderingar som denna uppsats har ämnat att 

kartlägga (11). 

 

Design 

För att få en helhet i elevers upplevelse om hur svenska alpina skidgymnasium arbetar 

skadepreventivt har en kvalitativ ansats valts. Att via berättandet få fram vad den tillfrågade 

tycker och tänker, att få utförliga svar och reflektioner för fast data. Det möjliggjorde för 

författarna att undersöka vad elevernas upplevelse var och hur de skiljer sig åt mellan individer 

och gjorde det möjligt att gå på djupet i hur ett urval av elever upplever utbildningens prevention 

mot skador. Genom att ställa öppna frågor fick man fram en diskussion och berättelse över den 

tillfrågades upplevelser och tankar (12). 

 

Hög struktur innebär att svars möjligheterna är fasta, de ger mindre utrymme till diskussion, 

vilket är vanligt i kvantitativa intervjuer, medan låg struktur innebär att de är öppna frågor (8). 

Därför har vi valt att frågorna till intervjuerna i denna uppsats ska ha den karaktären att de ska 

vara låg grad av struktur, en semistrukturerad intervju (12). 
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Författarnas förförståelse 

Författarna studerar för närvarande sista terminen av Fysioterapeutprogrammet på Luleå tekniska 

universitet. Båda författarna har ett gediget intresse för skidåkning samt har en lång erfarenhet av 

träning på varierande nivå. Studiens ena författare har studerat på ett liknande sätt på en 

utbildning med fokus på fotboll på ett idrottsgymnasium. Andra författaren har studerat på en 

yrkeshögskola till skidinstruktör och vart med om liknande upplevelser som de intervjuade 

eleverna, samt har en flerårig karriär som skidinstruktör bakom sig.  

 

Innan studien startade läste författarna in sig på ämnet genom att läsa litteratur och studier om 

ämnet för att få en överblick av vad forskningsläget sade om skador för ungdomar på 

idrottsgymnasiet och den ökade risken att drabbas av en skada under denna studietid. 

 

Analys av data 

Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades enskilt av författarna. Transkriberingen 

skedde genom att lyssna igenom ljudfilen samtidigt som varje ord skrevs ner ordagrant. För att 

skydda informanternas identitet gavs var person en siffra istället för deras namn. Intervjuerna 

analyserades utefter Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (11). Varje intervju 

lästes igenom noggrant flera gånger för att sedan delas upp i meningsenheter. En meningsenhet 

innefattar ord, meningar och stycken som alla hör ihop med varandra och som kan svara till 

studiens syfte (11). Dessa meningsenheter kondenserades på så sätt att de viktigaste innehållet 

sammanfattas utan att betydelsen av meningsenheten behölls, en manifest innehållsanalys (11). 

Efter att ha analyserat dessa kondenseringar skapades förslag på kategorier som representerar 

innehållet.  

 

Sedan när dessa hade steg tagits enskilt satte sig författarna gemensamt där allt material samlades 

ihop och analyserades, triangulering utfördes tillsammans med studiens handledare (11). Båda 

författarnas meningar sammanfördes och jämfördes, därefter växte preliminära kategorier fram. 

Efter diskussioner enades författarna om huvudkategorier och underkategorier som 
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representerade materialet och vad det speglade. Nästan allt datamaterial användes i analysen 

förutom ett fåtal kondenserade meningar som beslutades inte hade någon betydelse för resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Att hålla materialet konfidentiellt för att skydda respondenternas information samt inte röja deras 

anonymitet var av stor vikt. Materialet förvarades i dokument på datorer som var 

lösenordskyddade, för att inte obehöriga personer skulle kunna komma åt materialet och kunna 

se informationen om deltagarna. 

 

För att vidare skydda respondenternas anonymitet skrevs inga namn eller andra utmärkande 

saker med respondenterna in i uppsatsen. För att de som läser uppsatsen inte skall kunna läsa det 

som skrivits och sedan lista ut vem som gett informationen. 

 

Att medverka i studien kunde medföra vissa konsekvenser för respondenterna. Studien berörde 

ett ämne som är känsligt för många. Då en skada för elitsatsande individer kan innebära en stor 

omställning från det liv man levt, de rutiner man byggt upp och att man måste ta avstånd från 

saker man vill göra. Vid intervjun kom frågor om personens upplevelser och känslor kring 

skadan och saker runt omkring tas upp, vilket kunde få den tillfrågade att tänka och grubbla. 

Intervjuerna kunde eventuellt röra upp vissa känslor hos individen. Om eventuella obehag eller 

känslor skulle framkomma under eller efter intervjun så hade författarna hänvisat informanten att 

ta kontakt med elevhälsan för möjlighet till att kunna prata och ta upp känslor. Författarna tror att 

de eventuella riskerna att framkalla dessa känslor vid en intervju av denna sort är undermåliga de 

goda som kan komma fram. Att risken för att röra upp känslor inte överstiger det positiva med att 

undersöka ämnet för att ge ett större underlag för eventuella framtida förbättringsåtgärder 

angående skadepreventionen på skolor i Sverige. 

 

För att vidare skydda utbildningen skrevs varken namnet eller platsen för utbildningen ut i 

rapporten. För att utbildningen inte skulle behöva känna att deras rykte äventyras, utan denna 

rapport ska bara ligga som underlag för eventuella förbättringsåtgärder på utbildningen.  
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Resultat 

Kort beskrivning av informanterna presenteras i tabell 1. Beskrivet i tabellen är kön, skadade 

eller inte samt vilket år de går på sin utbildning. För att förstå presenterat resultat bättre.  

 

Tabell 1: Beskrivande tabell om informanterna.  

Informant Kön  Skadad/ickeskadad Studieår 

1 Tjej Skadad 3 

2 Tjej Skadad 4 

3 Kille Ej skadad 3 

4 Tjej Skadad 4 

5 Kille Ej skadad 3 

Den analyserade texten resulterade i två huvudkategorier och tio underkategorier, dessa 

kategorier är en sammanfattning av intervjuerna. De olika kategorierna redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Huvudkategorier och underkategorier som beskriver informanternas uppfattning om 

hur utbildningen arbetar skadepreventivt 

Huvudkategori Underkategorier 

Skadeprevention från utbildningen ● Utbildningsupplägget 

● Utbiildningens första år 

● Anpassning utifrån elevernas förutsättningar 

● Bristen på preventiva insatser från utbildningen 

● Delad syn av återhämtning 

● Prestationskrav  

Upplevelser ur elevens perspektiv 

 

● Positiva upplevelser kring skadepreventionen 

under utbildningen 

● Ett stort eget ansvar 

● Att acceptera skaderisken 

● Önskan om förbättring av det preventiva arbetet 
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Skadeprevention från utbildningen 

Denna kategorin innehåller informanternas upplevelser av vad utbildningen gör för 

skadepreventiva åtgärder genom deras utbildning. Både i form av rent teoretiska åtgärder och 

praktiska. Underkategorierna är: Utbildningsupplägget, Utbildningens första år, Anpassning 

utifrån elevernas förutsättningar, Bristen på preventiva insatser från utbildningen, Delad syn av 

återhämtning, Prestationskrav. 

 

Utbildningsupplägget 

Alla informanterna upplevde att fokuset på utbildningens träningar var på specifika 

muskelgrupper och att träningarna hade specifika ben- och bålövningar som beskrevs som 

viktiga inom den specifika sporten. Många av informanterna upplevde att de fick grundläggande 

kunskaper kring både ben- och bålövningar men nämnde även att de kände att det kunde 

presenterats en djupare förståelse för träningen och dess effekter. Det berättade speciellt de 

informanterna som upplevt skadetillfällen och fått en ökad kunskap om dessa områden efter de 

skadats och fått träna med fysioterapeuter. Tre av informanterna berättade att tränarna alltid visar 

upp samt berättar om detaljer kring övningar, oavsett om informanterna sett övningen en eller 

hundra gånger innan och att det gällde både i backen och på gymmet. De upplevde att tränarna 

ville säkerställa att informanternas grundkunskaper för övningar var på den nivån som krävdes 

och att tekniken som visades upp av informanterna var säker så att övningarna kunde utföras i 

både i ett skadepreventiv och prestationsuppbyggande syfte. En av dessa informanter nämnde att 

han tyckte att han inte fått tillräckligt mycket grundläggande kunskap om skadeprevention och 

träningslära. En annan informant upplevde att han tyckte att träningen som skett redan från år ett 

i gymmet haft ett bra upplägg med övningar som han upplevt vart skadepreventiva då han 

beskrev att han förstod och kunde överföra mycket av träningens effekt i gymmet till åkningen 

ute i backen, samma informant nämnde att han även tyckte att det fanns bra övningar för ökad 

knästabilitet varje pass i gymmet. Hans upplevelse av det skadepreventiva arbetet på 

utbildningen endast skedde i gymmet och inte i backen.  
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“Typ när vi tränar styrka så kör vi alltid minst en knäövning för att stärka knät så att vi 

inte drar det i backen. Den enda skadeprevention vi får sker på gymmet.” (informant 5) 

 

Två andra informanter kände att de inte fått tillräckligt mycket specifik teknikträning kring bål- 

och knästabilitet då de skadats efter längre och tyngre perioder där de upplevt att förbättrad 

kunskap om kroppen samt effektivare träning kring dessa områden hade kunnat förhindrat 

skadorna. Under de tyngre perioderna kände de att belastningen var hög i jämförelse med vilan 

och att de inte riktigt hann återhämta sig fullständigt mellan tävlingar och träningar 

träningstillfällen. 

 

Utbildningens första år 

De flesta av informanterna upplevde att det fanns ett litet fokus på skadeprevention under första 

året på utbildningen, där de gick igenom viss grundläggande kunskap om kroppen och hade 

teknik-genomgångar i gymmet, blev guidade och instruerade i lyftteknik för att undvika skador. 

Informanterna nämnde flera gånger att det var under det första året som utbildningen gav all 

information om skadeprevention, men upplevde mängden information som minimal. De flesta 

informanterna nämnde även att de tyckte att utbildningens rekommendation för hur många 

tävlingar som de borde ställa upp och tävla på under första året på utbildning var positiv att ha. 

Informanterna lade tyngd vid att poängtera att det bara var rådgivning från utbildningen och att 

de upplevde att många informanter struntade i dessa råd och åkte iväg på fler tävlingar än 

rekommenderat för att öka chansen till att få förbättrade resultat. 

 

“Men på det stora hela liksom det är inte så jättestort liksom skador och så. Dom ser och 

så säger dom till, och som jag sa tidigare att i ettan han man teknik och det är de enda.” 

(informant 5) 
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Anpassning utifrån elevernas förutsättningar 

Tre av informanterna som varit med om skador under utbildningen kände att nivån anpassas till 

individens dåvarande förutsättningar bra och att de inte blev motiverande till att utföra övningar 

och träningsmoment som inte var aktuella i deras dåvarande situation. De upplevde att 

anpassningen efter skador för skadade informanterna var så pass bra som de kunde förvänta sig 

av tränarna då de även nämnde att de tränarna var just utbildade inom träning och inte inom 

skador. De kände att de kunde träna på den nivå de var på. I de flesta intervjuerna berättade 

informanterna att övningar alltid fokuseras på teknik utförandet utförda med låg belastningen till 

att börja med, god guidning genom rörelserna från tränarna utifrån varje individs förståelse och 

utförande som sedan försiktigt trappades upp och att informanterna alltid vid behov hade 

möjlighet till att be om mer hjälp vid behov. Många av de skadade informanterna fick andra 

upplägg på träningar med personliga övningar för att undvika felaktiga och dåliga belastningar 

som hade kunnat leda till skador.  

 

“...liksom jag kunde ju träna men jag kunde inte göra riktigt något 100%, till exempel jag 

kunde inte göra benböj på gymmet utan jag måste hitta å andra övningar som tränar 

samma muskler men som inte belastar ryggen så mycket” (informant 4) 

 

Bristen på preventiva insatser från utbildningen 

Upplevelsen om en brist på preventivt arbete från utbildningen var påtagligt från samtliga 

informanter. Samtliga informanter tyckte att de får för lite information om preventiva åtgärder, 

författarna fick även känslan om att informanterna kanske inte alltid visste vad som var 

preventivt samt vad som var prestationsfokuserat, att de inte insåg nyttan av all träning ur en 

preventiv synpunkt. På frågan om utbildningen har någon lektion eller föreläsning angående 

skadeprevention svarade en informant så här; 

 

“Dom kan ju säga såhär att man åk inte när du är trött eller så här att, men det är aldrig 

så att vi har haft, amen du vet typ genomgångar och så här att dom verkligen har sagt så 

här att så här tränar vi för att inte bli skadade.” (informant 2) 
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Utbildningen ger alltså en form av teori för hur skador kan uppstå under träning. En annan 

informant berör samma ämne som föregående citat; 

 

“Det var en liten utbildning under det första Österrike lägret i ettan om man skulle få en 

skada, om hur man agerar kring de, annars är det inte mycket mer än de, ingen kostlära 

och så vidare.” (informant 3) 

 

På frågan om de får tillräckligt med utbildning i ämnen svarar en informant; 

 

“Nej det skulle jag inte säga, man får ju inte så mycket men dom tänker la återigen att 

man kan själv vad man ska göra, men det hade varit kul och fått lära sig lite mer.” 

(informant 3) 

 

Ett citat som uttrycker att det är för lite prevention under utbildningen samt att det ligger på 

informanten att lära sig, samt ha tidigare erfarenheter av skadeförebyggande träning samt 

åtgärder för att inte bli skadad. 

 

Överlag så framkommer det att informanternas uppfattning av utbildningens preventiva arbete 

gentemot informanterna är bristfälligt. Informanterna får lektioner under första året om akut 

omhändertagande vid skada, en lektion som alla informanter säger att dom fick och som ligger i 

bakhuvudet. Sedan får informanterna teknikträning på gymmet, träning som syftar på att lyfta 

korrekt, men när korrekt teknik uppnås trappas teknikträningen av och informanterna tycks 

lämnas åt sig själv, om inga större fel syns i tekniken i efterhand. 

 

“Naa inte som jag tänker på nu. Utan det är ju mest fokus på när dom ser att du fått rätt 

teknik så tänker dom la inte så mycket mer på det.” (informant 3) 

 

Sen visar lärare vid varje tillfälle vad som ska göras under den kommande träningen. Läraren går 

igenom varje övning snabbt för att informanterna skall förstå vad som ska göras. 

 



 

14 
 

“Dom visar inför varje pass vilka övningar man ska göra och hur det går till, men de är 

inte mer än så.” (informant 3) 

 

Alla informanterna uttrycker att rent preventiva lektioner saknas, där information om vad som 

sker i kroppen vid olika situationer som kan leda till skador samt vad som kan göras för att 

förhindra skador. De säger att de moment som finns i utbildningen fokuserar på prestation och 

inte på att förebygga skador, iallafall informeras inte informanterna om att det de gör är för att 

förhindra framtida skador. Alla informanterna uttrycker även en önskan om fler preventiva 

moment under utbildningen. Kanske inte enbart för att vara skadefria under sin aktiva karriär 

utan även för framtiden. 

 

“Det kommer ju en tid då man inte håller på med alpin skidåkning…” (informant 4) 

 

Två av deltagarna upplevde att lärarna pratade om att det skulle bli mer utbildning inom 

skadeprevention och att det nämndes i slutet av läsåren i planerna inför det kommande läsåret, 

men beskrev även att planerna “rann ut i sanden” i början på läsåret när fokuset skiftade till de 

kommande tävlingarna och träningarna. 

 

“Ah jag tror att den (skadeprevention) rinner ut lite grann, det känns som att dom har en 

plan. Alltid på hösten det har varit så nästan varje år: -Nu ska vi gå igenom, sen går dom 

igenom så här en stund och sen så flyter det bort lite grann i slutet av eller i… när 

tävlingarna drar igång... träningarna och sådär.” (informant 2) 

 

Delad syn av återhämtning 

Något som författarna upplevde att utbildningen gör bra är mängden återhämtning som 

informanterna får. Informanterna uttrycker sig positiva till att utbildningen har tillräcklig 

återhämtning för att kunna fortsätta prestera. Om informanten känner sig sliten kan informanten 

nämna det till tränaren och får då ta det lugnt tills denne är mindre sliten. 
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Överlag ger utbildningen informanterna god tid till återhämtning mellan alla skidpass. Men 

informanterna tar upp är att det varje år kommer tuffare perioder under utbildningen där tiden för 

återhämtning och att mängden sömn känns otillräcklig. En informant tog fram ett specifikt 

exempel från en tuffare period under ett av Österrikelägren. Under en två veckors period 

beskrevs åkning tung under dagarna för att sedan resa hem till en fortsatt tuff två veckors period 

då de hade tester i utbildningen för att sedan åka ner till Österrike för en avslutande två veckors 

åknings period. Under denna period på sex veckor fick hon stora problem med sin rygg och 

tyckte att belastning var för tung och att upplägget var klantigt upplagt.  

 

“Alltså jag kommer inte ihåg, men jag jag har för mig att det var ganska tungt då. Men 

det var ju säkert några återhämtningsdagar, det måste det ha varit. Ah, jag kommer inte 

helt ihåg. Jag kommer bara ihåg att det kändes ganska osmart, eller ganska tungt. Det 

var tungt.” (informant 2) 

 

Prestationskrav 

För informanter på alpina skidgymnasium innebär skolgången en hel del tävlingar. Att 

utbildningen vill ha bra presterande informanter på dessa tävlingar kan påverka informanterna. 

En av informanterna fick en följdfråga under sin intervju och uppgav då att träningen fokuserar 

mer på att vara prestationsbaserad än på att informanterna skall vara hela och friska. Författarna 

fick en känsla av att pressen att prestera från utbildningen på informanterna kan vara påtaglig i 

vissa lägen. Så pass stor att informanterna kan utsätta sig för en onödigt stor skaderisk. En 

informant beskrev att han inte ville hamna på efterkälke i utbildningen och tyckte det var 

perioder där sömnen blev lidande men upplevde ändå att han fått bra stöd från utbildningen 

under dessa tuffare perioder. Det var påtagligt att informanterna tyckte att pressen från 

utbildningens alpina tränare och lärare/ledning differentierade då de tyckte att de pushade olika 

mycket. Tre av informanterna tyckte att alpin tränarna hade mer förståelse för informanternas 

situation och inspirerade till att utföra en åkning i det tempo som de mäktade med jämfört med 

skolledningen som vid tillfällen givit ett mer pushande intryck till informanterna. En av 

informanterna upplevde att pressen att komma tillbaka till åkningen var påtaglig från ledningen 
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efter en skada som drabbat henne. 

 

“Och sen känner jag också skillnaden är ganska stor på liksom gymnasietränarna dom 

som åker skidor och är med i backen varje dag. Sen typ har vi ju skidrektorn som som 

inte har någon aning om skidåkning och han kan ju vara lite såhär: att attans är du 

tillbaka snart? Han förstår inte riktigt... Men skidgymnasietränarna dom är bra.” 

(informant 2) 

 

Under skolgången har de även en stor del tester där styrka testas. En informant uppgav att 

pressen att prestera på dessa tester kan vara påtaglig desto närmare testerna kommer. Men denna 

informanten upplevde att pressen över att prestera på dessa tester var av positiv karaktär då det 

motiverade han att prestera och utvecklas. 

 

”Då känns det som att de har en förväntning på att man ska förbättra sig varje termin. 

[...] Ja det lägger ju lite press på en när det närmar sig testerna. Man vill ju inte göra 

dåligt ifrån sig liksom. Men de är ganska bra också, då ligger man ju i lite mer på 

träningarna för att göra bra ifrån sig på testerna. Visa att man fortfarande kan 

utvecklas.” (informant 3) 

 

Upplevelser ur elevens perspektiv 

Denna kategori innehåller hur deltagarna upplever skadeprevention på utbildningen, vilka egna 

erfarenheter de har och vilka känslor de har för ämnet. Underkategorierna är: Positiva 

upplevelser kring skadepreventionen under utbildningen, Ett stort eget ansvar, Att acceptera 

skaderisken, Önskan om förbättring 

 

Positiva upplevelser kring skadepreventionen under utbildningen 

Två av informanterna upplevde att de fått goda råd för att undvika skador när det vart ute och 

tränat i backarna då tränarna upptäckt brister i teknik som de använt under träningsåk hos 

informanterna. Informanterna gavs då råd att ta några åk och fokusera på att undvika 
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ogynnsamma rörelser i sina svängar för att inte lära sig felaktiga rörelsevanor som skulle kunna 

leda till framtida skador. Två informanter berättade att de blev tillsagda att undvika att överträna 

då tränarna märkte av att de behövde vila och inte kunde prestera önskvärt och säkert. Flera av 

informanterna berättade att tränarna gav mycket tekniktips till de yngre informanterna, speciellt 

under första året för att åstadkomma en förbättrad kontroll och undvika skador i backen. En 

informant nämnde att de får bra med tips från tränarna då det gällde de säkra förhållanden i 

tränings-banorna där de såg att banan inte var i bra skick. Samma informant nämnde även att 

tränarna stoppade och hindrade informanter från att göra direkt dumma tekniker som var farliga 

att utföra. 

 

“Jo det kan hända och om det är dåligt i banan då, då är dom (tränarna) väldigt bra på 

att stoppa och säga nej här kan ni inte åka liksom. Och så om det är någon som gör 

något helgalet, så är det så här att ta ett friåk, det här ser inget bra ut alltså. Så det 

tycker jag dom är bra på.” (informant 2) 

 

Ett stort eget ansvar 

Informanterna uttrycker en tydlig känsla av att det är upp till var och en att förskaffa sig den 

kunskap som behövs om skadeprevention och om skador i stort. Något som är tydligt är att de 

informanter som drabbats av skador genom åren upplever att dom har koll på hur man ska 

handskas med skador samt vad de ska göra för att inte drabbas igen samt hur man kommer 

tillbaka efter skada. Men det är tydligt att den mesta kunskapen de har fått är från de själva, 

föräldrar eller gamla tränare. 

 

“Det jag vet har jag egentligen lärt mig själv. Jag vet mycket om ryggen för att jag själv 

har problem med det, så då har jag varit tvungen att lära mig om det, att det enda vi 

egentligen fått lära oss är ju de här akuta behandlingen typ med vrickade fötter liksom 

eller inre blödningar i muskler och sådär. Resten har jag fått lära mig själv. Det är 

mycket eget ansvar i och med att vi har så lite teori.” (informant 4) 
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Tre av informanterna beskrev att upplägget kring deras träning och tävlings-satsning gjordes i 

samråd med utbildningen och tränarna för att komma fram till en lämplig nivå, men att de alla 

kände att det var upp till informanterna själva att avgöra hur mycket de ville satsa på åkningen.  

 

En informant framhäver att han fått kunskap från utbildningen och dess tränare men inte från 

lektioner eller liknande, utan genom att själv ta tag i det och lära sig av dom. 

 

“Jag tror det är eget intresse att jag lärt mig själv och man kan ju lära sig av tränarna 

men det är väl för att jag själv har tagit tag i det typ och jag tycker det är intressant, så 

jag tror att det är därifrån.” (informant 2) 

 

Att acceptera skaderisken 

Alla informanter uttrycker en förståelse över vilken risk de utsätter sig för som alpina åkare. Alla 

säger att det är underförstått att man kommer att skada sig under sin karriär vilket författarna 

uppfattar som ett accepterande av skaderisken. Informanterna säger att för att vidare utvecklas 

inom sin sport måste man fortsätta att testa nya saker, vilket kan leda till en ökad skaderisk. En 

av informanterna säger att den ökade skaderisken är “high risk high reward”, författarna upplever 

att han tror att det innebär att denne måste utsätta sig för en ökad skaderisk för att fortsätta 

utvecklas. För att utvecklas måste han testa nya saker eller öka mängden av något som i sin tur 

sätter större press på kroppen i långa loppet. 

 

“Men det är väl klart att om man vill bli någonting inom sporten tar man ju risker, 

speciellt inom alpint […] Det är klart det är en risk i det, men high risk high reward 

skulle jag säga” (informant 3)  

 

Önskan om förbättring av det preventiva arbetet  

Något som var genomgående i alla intervjuerna är att bristen på rent preventiv information under 

utbildningen föder en önskan om mer. Alla informanter uppgav en önskan om mer, att få någon 

form av teoretisk genomgång under utbildningen där informanterna får kunskap om preventiva 
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åtgärder som kan göras under deras träning både kort och lång sikt. För att möjliggöra en lång 

karriär som inte stannar av på grund av onödiga skador som skulle ha kunnat förebyggas genom 

ett förebyggande tänk i informantens träning. Många av informanterna har varit skadade och vet 

hur påfrestande det är för en person, den kunskap de själva har nu är till störst del byggd på egna 

erfarenheter och inte på preventiva lektioner från utbildningen. 

 

“Jag skulle nog önska mig mer, för nu när man kollar tillbaka på de 4 åren, de mesta jag 

har lärt mig har jag lärt mig själv så att jag skulle varit mer nöjd om vi hade fått lära oss 

mer.” (informant 4) 

 

“Jag tror att om man skulle gå igenom liksom vad som är möjligt och vad som skulle 

kunna hända i längden, typ som om man inte tränar tillräckligt mycket så kan man dra 

knät. [...], vi skulle haft en teori som liksom går igenom hur allvarligt det kan bli i 

längden så tror jag folk hade tagit det mer allvarligt att stärka upp sig och förbereda så 

inte man skadar sig.” (informant 5)  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Under intervjuerna märkte man av att informanterna hade ganska delade tankar och upplevelser 

om hur utbildningen arbetar skadepreventivt. De informanter som skadats under skoltiden 

verkade reflekterat mer kring ämnet än de som var skadefria. Genomgående i intervjuerna var att 

alla berättade att en ökad kunskapsnivå om skadeprevention inom alpin skidåkning hade varit 

önskvärt. För att undvika och minska skaderisken har en studie som studerat skador hos 

skidåkare sett att en god kunskap hos atleter om vilka potentiellt farliga situationer som kan 

uppkomma vid skidåkning har gett en positiv effekt för att minska skaderisken (9). För att uppnå 

förbättrad och ökad förståelse om skadeprevention inom alpin skidåkning bör deltagarna 

utveckla sina individuella förmågor genom aktivt deltagande på skidträningar och utbildningar 

för skidåkning av olika slag där de kan höja kunskapsnivåerna i sin skidteknik, medan de 

samtidigt får en ökad erfarenheten genom skidåkning med tränare. Under träningar, föreläsningar 

och kurser finns möjligheter att använda strategier för att minska risken för skador (9). Det har 

även visats effektivt att ta in utomstående aktörer för lärotillfällen inom skadeprevention och 

teknik (13). Författarna är av den åsikten att informanterna har en ökad möjlighet för att lära sig 

om skaderisken inom alpin skidåkning om fler tillfällen att studera den kunskapen hade givits. 

Då tredjepartsaktörer har möjlighet att vara specialiserade inom specifika områden hade eleven 

fått en bredare kunskap inom ämnet, då ämnen som berör skidåkning och skaderisk har väldigt 

många infallsvinklar.  

 

Informanterna berättade även att de upplevde utbildningens skadeprevention som bristfällig då 

de tyckte det var för få undervisningstillfällen som ens berörde ämnet. Informanterna hade svårt 

att komma ihåg några specifika moment där de blivit undervisade om de ökade riskerna för 

skador som skidåkning på hög nivå innebär. De få sakerna som presenterades skedde år ett och 

upplevdes inte särskilt inriktad mot skidåkning utan mer för generellt idrottande. Här hade 

utbildningen kunnat ta in utomstående aktörer specialiserade på preventiv träning som hade 

kunnat undervisa om skador och selektivt preventiva moment upplagda för alpin skidåkning då 

informanterna upplevde en brist för det ifrån utbildningen och tränarnas sida (13). Man hade 
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kunnat ta hjälp av fysioterapeuter då de inte enbart jobbar med skador i ett rehabiliterande syfte 

utan även jobbar mycket hälso- och skadeförebyggande (10). Fysioterapeuter hade kunnat hjälpa 

till att arbeta fram selektiva preventions föreläsningar och träningsprogram för eleverna som 

utövar alpin skidåkning istället för en bredare universell prevention plan och hade även kunna ge 

råd om indikerad prevention för de elever som påvisat tillstånd som har indikerat en ökad 

skaderisk (7). 

 

Det har visats i studier att idrottsspecifik och neuromuskulär träning kan minska risken för att 

göra tekniska misstag som kan leda till skador i skidåkningen (14). Även en studie som 

undersökte aktiva unga tjejer visade att neuromuskulär träning har profylaktisk effekt till att dra 

på sig knäskador för icke-kontakt sporter (15). Utbildningen har träning specifikt riktad mot knä 

och benstyrka men under intervjuerna hade informanterna delade meningar om hur pass specifik 

träningen var mot knä-stabilitetsträning. Vissa informanter nämnde att de tyckte att det var god 

överförbarhet av träningen för benen i gymmet och att benträningen upplevdes som specifik 

stabilitetsträning. Medan de informanter som var med om knäskador under utbildningen 

upplevde att de hade behövt och velat ha en ökad mängd balans och knä-stabilitetsträning, samt 

kunskap för att kunna minska skaderisken.  

  

Upplägget med träning och återhämtning på den alpina utbildningen upplevdes genomgående 

som välbalanserat av informanterna, där de upplevde att mängden återhämtning efter 

träningspass var lagom stort under de flesta veckorna. Men informanterna upplevde att vissa 

perioder var oerhört tunga då det var mycket skidåkning och träning kombinerat med en för liten 

mängd sömn, vila och återhämtning. Under dessa tyngre perioder berättade informanterna att det 

skett många ryggskador. Liknande resultat har kunnat ses i tidigare studie utförd av Von Rosen 

et al. (16) där man kunnat se att en ökande träningsbelastning, träningsintensitet kombinerat med 

en minskad mängd sömn och återhämtning resulterade i en högre risk för skador jämfört med 

ungdomar som inte upplevt en högre belastning, intensitet och minskad återhämtning. Man 

skulle kunna dra nytta av kunskapen i framtiden genom att noggrannare lyssna på hur 

informanterna mår under de intensiva veckorna och kunna trappa ner belastningen och/eller 

intensiteten alternativt förbättra återhämtning under de mest påfrestande veckorna.  
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Informanterna upplevde att träning av mag- och ryggmuskulatur var en vanligt förekommande 

aktivitet som var av vikt för skadepreventionen i den alpina åkningen. Men trots att 

informanterna tränade bålens muskler drabbades många informanter av skador i ryggen. Under 

rehabiliteringen av dessa skador med stöd från vårdpersonal i form av fysioterapeut så fick 

informanterna upplevd ökad kunskap och förståelse för hur aktiveringen av bålmuskulaturen bör 

ske för att öka effektiviteten och minska skaderisken som de beskrev att utbildningen tyvärr inte 

gett. En studie gjord av McGill S. (17) har kunnat se att en korrekt aktivering av en vältränad 

mag- och ryggmuskulatur kan förbättra effekt och utförande av rörelser samt ge en minskad risk 

för skador i belastande sporter, men för att få ut bra funktion i muskulaturen behövs god kontroll 

av muskulaturen. Intervjuerna visade att det fanns upplevda brister och kunskapsluckor i 

muskelaktivering i bålmuskulaturen för informanterna och att informanterna upplevt att de inte 

fått tillräckligt med kunskap om hur dessa muskler kontrolleras på rätt sätt av tränarna på 

utbildningen. Och även här hade tredjepartsaktörer kunnat bidra med föreläsningar och råd till 

träning och övningar för en minskad skaderisk hos informanterna (13). 

 

Westin (9) gjorde en studie där de undersökte vad forskningsläget för skadeförebyggande 

program för alpin skidåkning rekommenderade gällande styrka, uthållighet, rörlighet och 

koordination. Det som kunde ses var att forskningsläget inte gav några specifika program för 

skidåkning som var signifikant mycket bättre än generella program, men nämnde att fram tills 

det forskats fram mer framgångsrika skadeprevention program för skidåkning bör generella råd 

gällande träning för att motverka idrottsskador följas (9). Informanterna beskrev att mycket av 

träningen upplevdes välplanerad, men kunde inte berätta om träningen var upplagd för att vara 

specifikt skadepreventiv eller om träningen gjordes för förbättrad prestation i skidåkning.  
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Metoddiskussion 

Författarna valde att i denna studie använda sig av en kvalitativ metod för att besvara studiens 

syfte. Syftet för studien var att beskriva elevens upplevelse och därför valdes den kvalitativa 

metoden framför den kvantitativa, då den kvalitativa metoden lämpar sig bra för att beskriva en 

persons egna upplevelser genom berättande (12). 

 

Författarna gjorde ett ändamålsenligt urval där de informanter som valdes ut gjorde det på grund 

av att författarna ansåg att de hade bäst möjlighet att ge information som både är grundad på 

egen kunskap och erfarenhet (18). Informanterna var informanter i slutet av sin utbildning på 

gymnasial nivå med alpin skidåkning som specialämne. Det möjliggör för författarna att få reda 

på hur informanter uppfattar hur utbildningen jobbar med skadeprevention, då informanterna går 

den utbildning som önskas undersökas samt har erfarenhet från hur utbildningen arbetar. De 

besitter alltså den aktuella upplevelsen av att ingå i det skolsystem som författarna ämnar 

undersöka, vilket ökar studiens giltighet (11). En nackdel med studien är dock att spridningen 

rent demografiskt är begränsad. Att informanterna representerar båda könen ses även det som 

fördelaktigt för studiens giltighet (18). För att innehållet ska speglas från flera infallsvinklar 

vilket skulle kunna betyda att det representerar ett större antal människor. Att urvalet enbart 

gjordes till en gymnasieskola är för att författarna ville göra intervjuerna på plats och tid fanns 

inte för att genomföra intervjuerna på fler skolor. 

 

Att författarna inte genomförde en testintervju är till en nackdel för studien. Att via en 

testintervju öva på genomförandet av intervjun kan göra att författarna blir tryggare i sin roll som 

intervjuare, vilket eventuellt hade gjort att de slutgiltiga intervjuernas kvalitet hade höjts då båda 

författarna kände att den första av de fem intervjuerna var av lite sämre kvalitet, då författarna 

inte var trygga i att intervjua och ställa följdfrågor. En annan fördel som en testintervju hade 

medfört är att den tänkta intervjuguiden eventuellt skulle revideras till det bättre. Författarna 

valde dock på grund av tidsbrist bort att genomföra en testintervju, men författarna är av den 

åsikten att de resultat som framkom från intervjuerna är fullgoda att besvara studiens syfte. 

 

Eftersom författarna valde att genomföra intervjuerna på plats i utbildningen tilldelades ett rum 

till författarna att fritt förfoga över under dagen då intervjuerna genomfördes. Rummet låg 
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avskilt för att inga yttre störningsmoment skall störa under intervjuernas gång. Det ses som en 

styrka i arbetet att intervjuerna genomfördes i en avskild och behaglig miljö för att informanterna 

skall känna sig trygga i situationen (19). 

 

Ett alternativ för att öka urvalet samt spridningen av informanter skulle telefonintervjuer 

implementerats i arbetet. Det hade medfört att författarna hade haft möjligheten till att intervjua 

informanterna från flera olika skolor för att få fler infallsvinklar. Hade det gjorts hade inte icke-

verbala beteenden kunnat observeras, vilket författarna ville kunna observera, därav gjordes 

intervjuerna på plats. Därför är det en styrka i arbetet att det gjordes på plats (20). 

 

Att författarna genomförde intervjuerna med ett delat ansvar som samtalsledare kan ha inneburit 

en minskad struktur i intervjuerna. Det hade som tidigare nämnts underlättat om en testintervju 

genomförts för att författarna fått ett bättre samarbete under intervjuerna. Författarna valde detta 

sätt för att bägge författarna hade en önskan om att genomföra intervjuerna tillsammans för ökad 

trygghet i situationen skall finnas samt i lärosyfte. 

 

Efter intervjuer av kvalitativt slag brukar en respondentvalidering göras, en sammanställning av 

vad som sagts under intervjun för att sedan skickas tillbaka till respondenterna för eventuell 

komplettering (11). Författarna förstår vikten av en respondentvalidering men på grund av 

tidsbrist valde författarna att bortse från att genomföra en. 

 

Att studien enbart genomfördes med fem informanter kan ses som en nackdel, eftersom ett litet 

antal informanter innebär att de resultat som framkommer från intervjuerna inte går att 

generalisera till en större population och överförbarheten minskar (11). Men i kvalitativa studier 

är det att föredra att genomföra ett få antal välgjorda intervjuer, framför att göra fler intervjuer 

med sämre kvalitet (19). Att göra flera intervjuer med sämre kvalitet skulle eventuellt försvåra 

analysprocessen samt försvåra det för författarna att få en bra överblick och förståelse för det 

transkriberade materialet. Men en fördel med att genomföra mer intervjuer hade varit att flera 

infallsvinklar på studiens syfte skulle tillkommit (11).  
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Författarnas roll under intervjun är viktig då intervjuaren behöver ställa adekvata frågor som är 

öppna och bjuder in till diskussion där informanten är den som för samtalet och berättar vad 

denne upplever. Att författarna håller sig lite i bakgrunden och inte leder intervjun allt för 

mycket är av stor vikt för att vi ska få fram det vi är ute efter.  

 

Vid analysen av det insamlade materialet har författarna strävat efter att spegla det informanterna 

säger så textnära som möjligt och ge en direkt tolkning av innehållet som är så nära det 

informanterna säger som möjligt, en manifest innehållsanalys (11). En omedveten tolkning av 

innehållet i texten har dock gjorts. Författarna gör alltså en tolkning av en texts underliggande 

budskap (11). Vid skapandet av koder och kategorier kan en omedveten tolkning ske, det hade 

författarna i beaktning när analysen av materialet gjordes. Författarna påminde varandra frekvent 

att det är av stor vikt att texten tolkas så textnära som möjligt. 

 

Fördelen med studien är att den framför allt kommer kunna ge en ökad inblick och förståelse i 

hur elevers upplevelse av hur utbildningens preventions-plan för skador upplevs. Det kommer 

kartläggas vad som görs i nuläget, ge möjligheter att se om något fattas samt kunna utveckla 

befintlig prevention.  
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Klinisk betydelse och vidare forskning 

Fysioterapeuter har goda kunskaper om skador och skadeförebyggande arbete. I denna studie har 

författarna visat på att informanternas uppfattning om vad gymnasieutbildningen gör för att 

arbeta skadepreventivt är små. Tidigare studie av Westin (9) har även visat på att ett 

medvetandegörande samt preventiv strategi kan hjälpa mycket för att hålla informanter från 

skador. Detta kan ligga till grund för att det är vanligt med skador på alpina skidgymnasium. Att 

informanternas okunskap om preventiva åtgärder, på grund av utbildningens otydlighet med vad 

som är preventivt, gör att skador förekommer mer än vad de hade gjort på en informerad och 

förberedd population. Därför är det viktigt att Fysioterapeuter kommer in med den kunskap de 

besitter och i samråd med skolhälsan eller lärarna på alpina skidgymnasium i Sverige, bygga 

fram en strategi samt plan för vad som skall göras för att minska antalet skador hos 

informanterna. Att de uppmärksammar informanterna på vad som kan hända och varför det 

händer, för att sedan gå in och preventivt åtgärda. Att med fysioterapeutens expertis inom träning 

och kroppen kunna minska eventuella skador samt öka antalet timmar på skidor för ungdomar på 

alpina skidgymnasium, för att i slutändan minska risken för skador. 

 

Vidare forskning inom ämnet behövs dock. Att vidare undersöka noggrannare på vad 

utbildningen egentligen gör genom att intervjua skolledning och lärare. Få deras åsikter på vad 

som görs och vad som skulle kunna bli bättre. Denna studien har gjorts från elevens perspektiv 

och eleven kanske inte upplever allt som händer på önskvärt sätt. Efter att ha gjort en studie på 

hur utbildningen arbetar preventivt behöver man vidare göra studier vad som faktiskt går att 

förbättra, vad som har effekt och vad som är möjligt rent ekonomiskt. Den biten kan ta ett tag då 

flera olika strategier och planer kan behöva testas för att få fram något som visar sig vara 

tillräckligt effektivt för att satsas på. 
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Konklusion 

Analysen av materialet visade att informanterna upplevde att det fanns ett behov av ett ökat 

skadepreventivt arbete från utbildningens sida för att kunna minska riskerna för skador.  

Samtliga informanter hade god förståelse och accepterade att den alpina skidåkningen på 

utbildningen innebar en ökad skaderisk vid träningar och tävlingar. Informanterna beskrev att det 

hade behövts ökad information om skadeprevention och träningslära genomgående under 

utbildningens samtliga fyra år. Det fanns en önskan om att öka antalet specifika upplägg och 

utbildningstillfällen om skadeprevention under utbildningen, med mer djupgående teori 

kombinerat med praktiska moment för de mest utsatta kroppsdelarna. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till Informanter 

Hej!  

Vi är två fysioterapeutstudenter som studerar på Luleå Tekniska Universitet som börjat skriva på vårt 

examensarbete om elevers uppfattning om skadeprevention på gymnasium med alpin elitsatsning. Målet 

med detta arbete är att få en ökad förståelse om hur elever uppfattar att gymnasieutbildningen arbetar 

preventivt mot skador, för att i framtiden kunna minska risken för liknande skadehändelser. 

  

Det finns studier som visar att skaderisken är hög för ungdomar som studerar och samtidigt utövar sporter 

på elitsatsande gymnasieutbildningar, mer specifikt alpint elitsatsande ungdomar. Kunskapen om detta 

gjorde att vi vill utföra intervjuer och lyssna på när eleverna själva får berätta om sina upplevelser de haft 

kring skadetillfället och hur de uppfattat preventionen från utbildningens sida. 

  

Vi hoppas kunna intervjua elever som studerar årskurs 3 eller 4 med inriktning på alpin skidåkning. För 

att få reda på vad eleverna har för uppfattning om skadeprevention på utbildningen så söker vi flera 

personer att intervjua. Har du varit med om en skada? Eller kanske haft flera skadetillfällen under 

utbildningen, eller har du klarat dig i från skador? 

Vi vill få reda på era upplevelser under en kort intervju. Intervjun kommer bestå av frågor och förväntas 

ta ca en halvtimme. Intervjun kommer utföras på plats på gymnasieutbildningen när det passar under 

Mars månad och den färdiga studien presenteras i slutet av maj månad och kommer kunna hittas på 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-4598. 

  

Det kommer endast att vara vi som utför studien, samt våran handledare som kommer ha tillgång till 

materialet från intervjuerna. Materialet kommer endast användas i studiens syfte. 

Och de medverkande personernas identitet, samt utbildningens namn kommer vara helt anonyma. 

 

Det vi funderar på är alltså om du kan tänka dig att vara med i denna studie & bli intervjuad?  

Medverkande är helt frivilligt, och du har rätt att när som helst neka till deltagandet och avbryta utan att 

behöva berätta varför. Men vi skulle vara oerhört tacksamma för deltagande. 

  

Har du några frågor och funderingar kring deltagande i studien, eller studien i sig så får ni gärna kontakta 

någon av oss. 

  

  

Dennis Rajden & Simon Hansson                           Handledare 

denraj-6@student.ltu.se & simhan-5@student.ltu.se         Jenny Jäger 

                                                           Universitetslektor 

Fysioterapeutprogrammet termin 6                         Institutionen för  

Fysioterapi: Examensarbete                         Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

 



 

 
 

Bilaga 2 - Samtyckesformulär 

 

 

Samtyckesformulär 
 

Vid underskrift så samtycker jag till att medverka i denna studie samt har förstått mina rättigheter att 

bland annat kunna avstå från medverkande i studien när som helst 

 

 

 

Underskrift  ___________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande _____________________________________ 

 

 

Datum _______________________________________________ 

  



 

 
 

Bilaga 3 - Frågor till intervjuguide: 

 

1. Skadan: Skulle du noggrant kunna beskriva hur din skadesituation såg ut? (Följdfrågor: för 

samma fråga; hur gick det till? när på utbildningen inträffade skadan? vad hände mer detaljerat? 

hur var din upplevelse runt skadetillfället?) 

 

2. Förberedd: Hur skulle du förklara att upplägget kring träning och tävling sett ut på utbildningen? 

Följdfrågor: Hur mycket teori hade ni kring kroppen, teknik, skador, anpassad träning och 

skadeprevention? 

 

3. Kunskapsnivå: Kan du beskriva hur mycket kunskap du hade om skador och skadeprevention 

inom alpin skidåkning vid skadetillfället? 

 

Följdfrågor: (Föreläsningar, påminnelser, tung träning kontra växande ungdomar, ren 

skadeprevention)  

 

4. Prevention från utbildningen: Kan du beskriva vad utbildningen har gjort för att minska risken 

för skador vid träning- och tävlingsmoment? Följdfrågor: Hur upplevde du att kunskapen var 

anpassad till din ålder? 

Följdfråga: Vilka ämnen och områden inom skadeprevention har ni gått igenom? Hur gick ni 

igenom informationen? Teoretiskt, Praktiskt eller en kombination av båda? 

 Kände du att du önskade mer information inom något område? 

 

5. Skade prevalensen på utbildningen: Hur är din upplevelse av att utbildningen har förberett dig 

på att skaderisken är väldigt hög på den elitsatsande utbildningen du studerar? Följdfrågor: Kan 

du ge och beskriva några exempel på situationer som inträffat tidigare elever under 

utbildningen? På vilka sätt försöker utbildningen minska skador för er elever? (kan du beskriva 

dessa mer?) 

 

6. Prevention från utbildningen: Hur tror du att skadeprevention från utbildningen hade kunnat 

minska risken till att liknande skador ska ske? (vad anser du saknas?) 


