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Sammanfattning 

Bakgrund: Ishockey är en sport som i studier visat sig ha en hög skadefrekvens. Sporten 

utövas av kvinnor likväl som män men hur sporten spelas skiljer sig åt beroende av kön samt 

mellan olika länder. En kartläggning av skadeproblematiken utgör första steget i ett 

skadepreventivt arbete. Dock finns i dagsläget inga studier angående skadepanoramat inom 

svensk damishockey. 

Syfte: Att kartlägga skadeproblematiken inom svensk damishockey utifrån ålder, antal 

exponeringstimmar, skadelokalisation, skadetillfälle, skadefrekvens samt hur lång 

matchfrånvaro skador föranleder. Att undersöka samband mellan skadefrekvens och 

exponeringstimmar samt skadefrekvens och ålder. 

Metod: En webbaserad enkät utformades i en retrospektiv design. Populationen var samtliga 

spelare aktiva i riksserien och division 1 i Sverige under säsongen 2013-2014. Data 

insamlades fortlöpande under tre veckor i februari 2014.  

Resultatsammanfattning: Antal kompletta enkätsvar som inkluderades var 137, ca 25 % av 

populationen. Den vanligaste skadelokalisationen var knät (20 %, n = 25). Knäskador var 

även kopplade till näst längst matchfrånvaro (medelvärde: 6,5 veckor). Mellan träning och 

match var skadefördelningen jämn. Flest matchskador inträffade i period 2 (45 %). En 

signifikant korrelation kunde ses gällande ökat antal skador vid ökat antal exponeringstimmar. 

Ingen korrelation mellan ålder och skadefrekvens noterades.   

Konklusion: Denna studie visar, liksom studier på herrishockey och damishockey i 

Nordamerika, att knäskador är vanligt förekommande samt att flest matchskador sker i period 

två. I motsats till föregående studier visar denna ingen signifikant skillnad i skador sett till 

ökad ålder. Även huvudskadorna visade kraftigt lägre siffror än vad tidigare presenterats inom 

ishockey. Vidare studier behövs för att kunna utarbeta skadeförebyggande åtgärder framförallt 

för knäskador.  

Sökord: Ice hockey, Women, Sweden, Injuries 



 

 

 

Abstract 

Background: Ice hockey is a sport with high risk for injuries. The practitioners of the sport 

are both males and females, yet how the game is played differs due to gender and country. 

Mapping out injuries within the population makes a first step towards injury prevention. 

However, there are no studies regarding the prospect of injuries in Swedish female ice 

hockey.   

Purpose: Mapping out age, exposure to the sport, location, occasion and time loss related to 

injuries. Study correlation between player age and number of injuries; exposure hours and 

number of injuries. 

Procedure: A web-based questionnaire was made in a retrospective design. The population 

were all players in riksserien and division 1 in Sweden during the season 2013-2014. Data 

were collected continuously during three weeks in February 2014.  

Results: The number of complete questionnaires included was 137, approximately 25 % of 

the population. The most common injury localisation was the knee (20 %, n = 25). Knee 

injuries also had the second longest absence from gameplay (mean: 6,5 weeks). The 

distribution of injuries between training and gameplay were equal. The highest number of 

injuries during gameplay occurred in the second period (45 %). A significant correlation 

indicated that more injuries occurred with more exposure hours. No correlation between age 

and injury were found.   

Conclusions: This study shows, as studies on men’s ice hockey and female ice hockey in 

North America that knee injuries are common and that most of injuries during gameplay 

occurs in the second period. In opposite to previous studies this study shows no correlation 

between injuries and age. The head-injuries also showed lower numbers than previous studies. 

Further studies need to be done to work out interventions for injury prevention, especially for 

knee injuries. 

Keyword: Ice hockey, Women, Sweden, Injuries 
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1. Bakgrund 

Skadefrekvensen inom ishockey är relativt stor enligt studier genomförda på svenska män (1, 

2). Det fåtalet studier som finns gjorda på kvinnliga ishockeyspelare är genomförda i 

Nordamerika och de visar på en liknande skadefrekvens (3–7). I studier har man sett att det är 

vanligare att skador sker under match än under träning (1–5, 8–10). I en av studierna 

korrigerades skadefrekvensen efter spenderade timmar på träning respektive match, det visade 

på fem gånger högre risk för skada under match (4). I flertalet av studierna inom området 

rapporteras antalet skador per exponeringstimmar eller exponeringstillfällen (3–5, 7, 10, 11). 

Med exponeringstimmar menas hur många timmar en individ exponerats för ishockey i form 

av match eller träning på barmark eller is. Exponeringstillfällen är räknat på antal 

träningspass, oavsett längd på passet (12). Det har i dagsläget inte gjorts någon studie som 

belyser eventuellt samband mellan antalet exponeringstimmar och skadefrekvens på kvinnliga 

ishockeyspelare. Ishockey är Sveriges femte vanligaste idrott bland barn och ungdomar och 

bland de tio vanligaste bland motionerande vuxna (13, 14). Det efterfrågas från såväl ledare 

som aktiva inom svensk damishockey en strukturerad kartläggning av skadebilden inom 

damishockeyn i syfte att i framtiden kunna förebygga skador. 

   

Damishockey 

I Sverige heter damernas högsta och enda nationella serie riksserien och består av åtta lag 

(15). Näst efter riksserien finns det fyra regionala serier som benämns division 1 och är 

indelade i region norr, öst, väst och syd (15). I riksserien och division 1 spelar sammanlagt 

cirka 550 spelare (16). Eftersom det är tillåtet att ha samma spelare namngiven i både 

riksserien och division 1, förutsatt att det är för samma klubb, är ett exakt antal spelare svårt 

att räkna ut (17). Det finns även division 2 i region syd och väst samt en damjuniorserie i 

region öst. Utöver dessa serier finns det även flickserier och i många fall spelar flickor i 

pojklag (17). Sammanlagt i Sverige finns cirka 3300 flick- och damspelare registrerade för 

seriespel. Ungefär 2000 spelare är i åldrarna 10-20, resterande är jämnt fördelade i 

åldersgrupperna yngre än tio år och äldre än 20 år (18).  

 

Könsskillnaden inom svensk ishockey är stor, kvinnliga spelare utgör endast ca 5 % av totala 

antalet ishockeyspelare (19). Sedan 90-talet har antalet kvinnliga aktiva fördubblats och 

svenska hockeyförbundets damkommitté har som mål att ytterligare fördubbla antalet aktiva 
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innan år 2015 (18, 19). Under nuvarande säsong (2013/2014) får spelare födda år 1999 och 

äldre delta i seriespel i riksserien och division 1, i undantagsfall kan spelare födda år 2000 få 

dispens för dessa serier (17).  

 

Matcherna i svenska serier spelas tre gånger 20 minuter effektiv tid, d.v.s. tidtagningen 

stoppas då spelet blåses av. Mellan perioderna sker en obligatorisk spolning av isen med 

ismaskin och spelarna har då 15 minuters vila (20). I Nordamerika och inom collegehockeyn, 

där de flesta studier är utförda, spelar man kortare matcher än i Sverige. De spelar på mindre 

rinkar, det sker ingen is-spolning och pausvilan är kortare mellan perioderna. De spelar flera 

matcher tätt inpå varandra under några dagars period för att sedan ha en längre vila innan 

nästa matchserie till skillnad från det svenska seriesystemet som sprider ut matcherna jämnt 

över säsongen. Seriesystemets upplägg, is-spolningen, rinkstorleken samt längden på 

matcherna är således de skillnader som finns mellan svensk och nordamerikansk damhockey 

(20, 21). 

 

Ishockey är en kontaktsport som medför ett flertal skador vid t.ex. body-checking (tackling), 

cross-checking (otillåten tackling) och roughing (ruffing) (22). I VM 1994 blev tacklingar 

otillåtna inom damishockeyn med anledning av att den fysiska skillnaden var för stor mellan 

de nordamerikanska landslagen och de resterande landslagen (23). Vad som klassas som en 

tackling är ytterst situationsspecifikt inom damishockeyn. Det finns beskrivet att en tackling 

är tillåten om den kommer i en rörelseriktning 90 grader eller mindre sett bakifrån. Samtidigt 

finns många alternativa tolkningar av regeln som säger när och hur en tackling är tillåten eller 

inte tillåten (20, 23). 

 

Trots att ”open-ice” tacklingar är förbjudna inom damishockeyn finns studier utförda på 

damishockeyspelare i Nordamerika som visar att ca 50 % av samtliga skador sker i kontakt 

med en annan spelare (4, 6). I likhet med manliga juniorspelare får inte damspelare spela utan 

galler på hjälmen, för damerna gäller det dock oavsett ålder (17). Ansiktsskador, framförallt 

tandskador, är vanligt hos herrishockeyspelare som spelar med visir på hjälmen. För 

damishockeyspelare är situationen annorlunda, kravet på galler gör att ansiktsskador är 

väldigt sällsynta inom damishockeyn (6). 
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Skador  

En skada kan uppstå på många sätt. Skador kan delas in i akuta och överbelastningsrelaterade. 

En akut skada kan vara exempelvis en ledbandsruptur i foten. En överbelastningsskada kan 

bero på för hög stress på en vävnad eller struktur, t.ex. en stressfraktur i foten (24, 25). En 

individ kan även ha högre risk för skada vid olika sjukdomar eller vid medicinering. Exempel 

på läkemedel som hypotetiskt skulle kunna öka skaderisken är regelbunden systemisk 

kortisonbehandling, vilket påverkar kroppens bindvävs hållbarhet (26). Vid olika typer av 

bindvävssjukdomar förekommer muskulär svaghet och nedsatt proprioception (”sinnesorgan 

som ger information om kroppshållning, ledpositioner, balans och rörelser.”(27)) vilket skulle 

kunna leda till ökad risk för skada (28–30). 

 

I denna studie har The National Athletic Injury/Illness Reporting System (NARIS) definition 

av skador använts. För att kvalificeras som en skada ska skadan antingen ha krävt medicinsk 

vård, inneburit att en spelare tvingats avbryta träning eller match, eller att en spelare missat 

efterföljande träning eller match. Definitionen är väletablerad vid studier av idrottsskador och 

har använts världen över inklusive Sverige (5, 12, 22, 31–35, 35–39). 

 

Hur allvarlig en skada är beskrivs vanligtvis utifrån sex olika perspektiv: typ av idrottsskada, 

tidsåtgång och typ av behandling, tid borta från idrottande, förlorad arbetstid, permanent 

skada samt kostnad (12, 40, 41). Definition av tid borta från idrottande har delats in i tre 

kategorier, lätt, måttlig och svår där tidsintervallen är ≤7 dagar (≤1 vecka), 8-28 dagar (>1 

vecka-4 veckor) och >28 dagar (>4 veckor), där man räknar dagar från skadetillfället till fullt 

deltagande i träning och redo för tävling (match) (42). 

 

Skadeprevention  

Ishockeyn är som nämnts en sport med hög skadefrekvens, varför det är viktigt att utforma 

skadeförebyggande åtgärder framförallt mot de allvarligaste och mest frekventa skadorna. 

Enligt Van Mechelens flödesschema för skadeprevention är första steget en kartläggning av 

förekomst samt svårighetsgrad av skadeproblematiken. Därefter går man vidare till att 

undersöka skadans orsak och bakomliggande mekanismer för att utifrån det sätta in 

förebyggande åtgärder. I senare skede kartläggs skadebilden åter igen för att utvärdera 

insatserna (40, 42, 43). Ur ett fysioterapeutiskt/sjukgymnastiskt perspektiv kan skadebilden 

vara intressant både på individ- och gruppnivå.  Hos individer i rehabilitering kan ökad 
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kunskap hos behandlare bidra till bättre behandling och insättning av preventiva insatser. På 

gruppnivå kan tränings- och återhämtningsperiodernas upplägg anpassas för att minska 

skaderisken och specifik skadepreventiv träning införas för riskgrupper.  

 

Ett exempel på träningsprogram i skadepreventivt syfte finns inom fotbollen. Efter 

kartläggning av skadelokalisation och skadornas svårighetsgrad uppdagades att ett stort antal 

unga flickor råkade ut för knäskador i samband med fotbollsspel. Skador på det främre 

korsbandet (ACL) var högt representerade bland knäskadorna, en skada som har en lång 

rehabiliteringstid. Viktiga riskfaktorer som ökade risken för ACL-skador visade sig vara 

nedsatt stabilitet och kontroll över knäet, vilket ledde till utformandet av ett träningsprogram 

för att öka stabilitet och kontroll över knäleden. Detta ledde till en minskad skadeincidens av 

framförallt skador på ACL hos de som utförde programmet enligt regim (12, 44). 

 

2. Problemformulering 

Det finns studier som visar att kontaktidrotter har högre skadefrekvens än andra idrotter (11, 

22). Ishockey är en sport som granskats i många studier där man bland annat kartlagt 

skadefrekvens, skadelokalisation (1–3, 5, 7, 10, 11, 45, 46). Fokus har i de flesta studier legat 

på manliga ishockeyspelare, men det finns även studier gjorda på damishockeyspelare i 

Nordamerika (3–7, 10). Det finns i dagsläget inga studier gjorda på svensk damishockey, 

varför en kartläggning av skador hos kvinnliga ishockeyspelare under säsongen 2013/2014 

ämnas göra. Kartläggningen är relevant då det som tidigare nämnts finns ett flertal skillnader 

mellan herr- och damishockey samt mellan ishockey i Nordamerika och i Sverige. 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga skadefrekvens, skadelokalisation och matchfrånvaro 

på grund av skada hos damishockeyspelare i division ett och riksserien under en säsong, samt 

studera associationer mellan variabler såsom ålder, exponeringstimmar och när skadan skedde 

avseende träning och match.  
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Frågeställningar 

Studera damishockeyspelare i division ett och riksserien under säsongen 

2013/2014 med en egenutformad webenkät  avseende: 

1. Hur såg lokalisationen ut för de skador spelarna ådrog sig, mätt med antal och fördelning 

över 14 kroppsregioner?  

2. Hur fördelade sig skadorna mellan träning och matcher samt perioderna mätt med antal 

skador? 

3. Hur såg sambandet ut mellan ålder i hela år och skadefrekvens mätt med antal skador? 

4. Hur såg sambandet ut mellan skadefrekvens mätt med antal skador och exponeringstimmar 

mätt med självskattad träningstid/vecka multiplicerat med antal veckor/säsong? 

5. Hur allvarliga var skadorna mätt med antal veckor matchfrånvaro och fördelning av lätta, 

måttliga och allvarliga skador utifrån skadelokalisation mätt med antal och fördelning över 14 

kroppsregioner?  

4. Metod 

4.1 Design 

Enkätstudien var av tvärsnittstyp och hade en retrospektiv design. Designen valdes då 

insamlandet av data ägde rum vid ett tillfälle samt att studien ämnade kartlägga skador och 

faktorer under föregående säsong (47). 

  

4.2 Urval 

Ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval användes då samtliga intresserade fick möjlighet 

att delta i studien (47, 48). 

Inklusionskriterier 

- Damishockeyspelare som under säsongen 2013/2014 spelat match i division 1 eller 

riksserien.  

Exklusionskriterier: 

-  Spelare som var långtidsskadade och därför inte spelat match hittills under säsongen 

2013/2014. 

- Daglig systemisk kortisonbehandling.  

- Svårigheter att förstå svenska i skrift. 

-  Ogiltig ID-kod. 
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Samtliga 29 lag från riksserien och de fyra division 1 serierna kontaktades. När enkäten 

stängdes hade 14 lag visat intresse och vidarebefordrat sina spelares epost-adresser. Vid sista 

svarsdag hade 179 stycken enkäter registrerades varav 137 slutligen togs med i studien. 

Sammanlagt exkluderades 42 enkäter. Fem enkäter från personer som inte spelade några 

matcher denna säsong och åtta enkäter med ogiltig ID-kod exkluderades. I det fallet det fanns 

två kompletta enkäter med olika svar men med identiska ID-koder togs båda enkäterna bort då 

författarna ej kunde avgöra vilken som var den korrekta. I de fall med två identiska ID-koder 

där en enkät var ofullständig och en komplett behölls den kompletta. Resterande enkäter som 

exkluderades var ofullständigt ifyllda enkäter. Den geografiska spridningen och fördelningen 

mellan serierna redovisas i tabell I. 

 

Tabell I. Fördelning av svar från damishockeyspelare. 

Serie n = utskickade enkäter n = analyserade svar % Svarsfrekvens  

Riksserien 49 28 57 % 

Division 1 öst 95 59 62 % 

Division 1 väst 38 23 61 % 

Division 1 norr 49 24 49 % 

Division 1 syd 24 3 12,5 % 

Totalt  256 137  54 %  
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Bakgrundsdata 

Sammanlagt ingick 137 deltagare födda 1969 till 1999 och i åldrarna 15-45 år vid studiens 

genomförande. I tabell II redovisas bakgrundsdata. 

 

Tabell II. Karakteristika för undersökningsgruppen. N = 137. 

Ålder  15-45 år 

Medel (SD) 22 (5,2) år 

  

Riksserien n = 28 (20 %) 

Division 1 n = 109 (80 %) 

  

Exponeringstimmar/säsong (min-max) 21-624 timmar 

Medel (SD) 218 (136,7) timmar 

  

Träningstillfällen/vecka 1-15 tillfällen 

Medel (SD) 6,4 (3,6) tillfällen 

  

Kortisontabletter (antal)  

En gång/vecka eller mer sällan n = 2 (1,5 %) 

Aldrig n = 135 (98,5 %) 

  

Kortisoninhalation (antal)  

Varje dag n = 13 (9,5 %) 

Två till sex dagar/vecka n = 7 (5,1 %) 

En gång/vecka eller mer sällan n = 11 (8 %) 

Aldrig n = 106 (77,4 %) 

 

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

I en egenutformad webbenkät på internetplattformen www.surveymonkey.com 

(http://www.surveymonkey.com/s/HHV2TQP, textversion: bilaga 1) ställdes tio till 13 frågor 

om individen samt frågor med inriktning på faktorer och omständigheter som kunde tänkas 

påverka skadeuppkomst. Antalet frågor kunde variera för individerna då vissa frågor länkade 

vidare till extra frågor beroende på svarsalternativ. Ett exempel på denna funktion var att 

spelare som fyllt 18 inte fick frågan om målsman godkänt deltagandet i studien, deltagaren 

behövde heller inte fylla i frågor om skadelokalisation om de angett att de inte varit skadade 

under denna säsong. Enkäten återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

 

Denna egenutformade enkät var inte reliabilitets- eller validitetstestad inför studien. En 

pilotstudie genomfördes därför i syfte att testa frågorna i enkäten, detta för att ha möjlighet att 

korrigera eventuella missförstånd eller otydligheter i ordval eller frågeformuleringarna innan 

enkäten sändes ut till studiedeltagarna. 

http://www.surveymonkey.com/s/HHV2TQP
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4.4 Genomförande 

4.4.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes under januari månad 2014. Kontakt med deltagarna i pilotstudien 

togs genom de två författarnas kontakter via ett strategiskt urval.  Deltagarna i pilotstudien 

valdes med hänsyn till ett flertal faktorer. Gemensamt för alla var att de inte skulle tas ur 

populationen till huvudstudien och hade därför minst ett attribut som exkluderade dem från 

studien.  Åldern på deltagarna var spridd för att testa språkets tillgänglighet för framförallt de 

yngre spelarna i huvudstudien. I pilotstudien var de yngsta deltagarna födda 2001 och 1999, 

och bestod av både män och kvinnor. Samtliga var aktiva eller tidigare aktiva hockeyspelare. 

De som tidigare varit aktiva ombads att ha sin senaste säsong i tankarna. De män som deltog 

fick bortse från frågan om de spelar i riksserien eller i division 1 då samma serieindelning inte 

finns inom herrhockeyn. Spelaren som var född 2001 fick välja år 2000 på frågan om 

födelseår, eftersom den yngsta tillåtna åldern i huvudpopulationen var födelseår 2000, och 

således det yngsta åldersalternativet. Samtliga deltagare informerades om pilotstudiens och 

huvudstudiens syfte samt varför de inte var aktuella för huvudstudien. Informationen gavs 

antingen muntligt eller via informationsbrev (bilaga 2) och för de minderåriga deltagare som 

deltog mottogs muntligt godkännande av målsman. Think aloud är en metod som används för 

att låta testpersoner, under utförandet av en uppgift, ge verbal feedback på hur de tänker och 

resonerar kring problemen denne ställs inför. Metoden kan användas för att exempelvis testa 

en enkäts design. Att lyssna på testpersonernas åsikter, tankar och resonemang kring frågor 

och svar ger information om vad som kan vålla problem i förståelsen mellan fråga och svar 

(18). Inspirerade av Think aloud-metoden önskades direktkontakt med pilotdeltagarna 

samtidigt som de besvarade enkäten. Deltagarna uppmanades berätta vad de tänkte när de 

besvarade enkäten. Med denna metod önskade vi få fram om något var svårt att förstå i 

frågorna, hur de tänkte att frågan skulle besvaras och hur de tolkade svarsalternativen 

samtidigt som de besvarade enkäten. Direktkontakt kunde inte genomföras i samtliga fall på 

grund av tekniska och praktiska problem. I dessa fall ombads personen ha samma tankesätt 

men istället för att muntligt berätta vad de tänkte, ta anteckningar samtidigt som de besvarade 

enkäten och sedan vidarebefordra dessa muntligt eller skriftligt till författarna. Samtliga 

deltagare i pilotstudien har varit tillgängliga för ytterligare frågor efter feedbacktillfället. Efter 

pilotstudiens genomförande och sammanställning av de åsikter och de punkter som visat på 

otydligheter gjordes sju förändringar i enkäten. Ändringarna redovisas i tabell III.  
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Tabell III. Förändringar i enkät efter pilotstudiens genomförande. 

 Förtydligande/ord 

som lades till 

Definition  Ytterligare 

alternativ 

Tillagda kontaktuppgifter 

Fråga 5 - - - Underlätta kontakt vid 

förlorad ID-kod 

Fråga 7 “Inhalation” - - - 

Fråga 9 “Denna säsong” - - - 

Fråga 11 - “Match = 

60min” 

- - 

Fråga 13 “Till hand räknas t.ex. 

fingrar” 

- “ >1 vecka” - 

Slutsida - - - För frågor eller mer 

information 

 

 

4.4.2 Huvudstudien 

Kontaktpersonerna 

I januari 2014 togs första kontakten med de aktuella ishockeylagen för att konfirmera 

deltagande i studien samt upprätta kontakt med en ansvarig kontaktperson i respektive lag. 

Kontaktuppgifterna till lagen hämtades från Svenska Ishockeyförbundets hemsida med 

förteckningar över lagen i berörda serier och dessa lags ansvariga kontaktpersoner (16). I 

samband med denna kontakt skickades ett informationsbrev (bilaga 3) via epost där 

kontaktpersonerna ombads att kort informera laget om studien och be om tillåtelse att föra 

vidare spelarnas e-postadresser. Dessa e-postadresser skickades sedan tillbaka till författarna. 

Detta skedde fortlöpande, även efter att enkäten öppnats. Samtliga lagansvariga kontaktades 

sammanlagt fyra gånger. Efter den första kontakten skickades även epost ut då studien 

startade, då enkäten öppnade och att sista svarsdag närmade sig. I samtliga dessa utskick 

framkom information om att e-postadresser kunde skickas fram till sista svarsdag. 

 

Deltagarna 

I början av februari 2014 skickades informationsbrev (bilaga 4) och webblänk till enkäten till 

samtliga e-postadresser som fanns tillhanda. Allt eftersom fler adresser kom in fortsatte 

arbetet under enkätens öppettid. Varje potentiell deltagare fick en unik ID-kod, till formen 

”XX16” där bokstäverna markerade lagtillhörighet och siffrorna individens tilldelade 
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nummer. Dessa ID-koder behandlades konfidentiellt och fanns till för att säkerställa 

individens anonymitet och eliminera eventuella dubbletter av enkäter. Enkäten var öppen i 20 

dagar och en påminnelse till samtliga deltagare skickades ut en vecka innan sista svarsdag. 

135 enkäter var ifyllda innan den kollektiva påminnelsen skickades ut. Vid enkätens 

stängning hade 179 enkäter besvarats. Individerna i de lag som önskat ta del av data avseende 

sitt lag fick ytterligare en förfrågan i mitten av april 2014. Där ombads de svara med ”ja” eller 

”nej” om de godkände att lagansvarig tog del av sammanlagda antal skador, skadelokalisation 

samt antal individer i lagets statistik. En påminnelse till de som inte svarat skickades ut i 

början av maj 2014. 

 

4.5 Databearbetning 

Beräkningar skedde i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Den första 

frågeställningen besvarades med beskrivande statistik, antal och procent. Den andra 

frågeställningen besvarades med beskrivande statistik, antal och fördelning.  

 

I frågeställning tre beräknades korrelationen mellan ålder och skadefrekvens med hjälp av 

Spearmans rangkorrelation då insamlad data ej ansågs vara tillräckligt normalfördelat. Ett 

korrelationsvärde så nära 1,0 och ett p-värde under 0,05 var önskvärt (49). För att 

åskådliggöra skadefördelningen sett till ålder delades deltagarna upp i sex åldersgrupper. 

Medelvärde av antal skador inom dessa grupper redovisades inom 95 % konfidentiellintervall. 

Åldersgrupperna delades upp med hjälp av Svenska ishockeyförbundets ålders- och 

licensindelning säsongen 2013/2014. Åldersgruppen 1998-2002 klassades som ungdom, 

1996/1997 klassades som J18-spelare, 1994/1995 klassades som J20-spelare. Spelare födda 

tidigare än 1996 klassades som seniorer. För att få en jämn fördelning av antalet spelare 

delades seniorerna upp i ytterligare tre grupper. Dessa tre grupper såg därför ut enligt 

följande: 1992/1993, 1989-1991 och 1969-1988.  

 

I frågeställning fyra beräknades korrelationen mellan skadeincidens och exponeringstimmar 

mot idrotten under den gångna säsongen med hjälp av Spearmans rangkorrelation, där ett 

korrelationsvärde så nära 1,0 och ett p-värde under 0,05 var önskvärt (49). För att 

åskådliggöra skadefördelningen sett till exponeringstimmar delades deltagarna upp i fem 

exponeringsgrupper. Medelvärde av skador inom dessa grupper redovisades inom 95 % 

konfidentiellintervall. Även antalet skador per 1000 exponeringstimmar har beräknats för att 
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ge en bredare bild av skadeproblematiken. Exponeringsgruppernas sammanlagda antal skador 

dividerades med det sammanlagda antalet uppskattade exponeringstimmar per säsong och 

redovisades inom 95 % konfidentintervall. Samma beräkning gjordes även inom respektive 

exponeringsgrupp. Grupperna delades upp enligt följande: <101 timmar, 101-200 timmar, 

201-300 timmar, 301-400 timmar och >400 timmar exponering per säsong. Uträkningen av 

antalet exponeringstimmar per individ utfördes enligt följande ekvation: (självskattat antal 

timmar/vecka) x (antal veckor säsong). Hur många veckor säsongen 2013/2014 bestod av 

varierade beroende på nivå och region (division 1) (15,50–54). Information om korrekt antal 

veckor hämtades från Svenska hockeyförbundets hemsida och matchades med spelarnas ID-

koder. Sex spelare angav att de tränade och spelade match mer än 25 timmar i veckan, dessa 

beräknades som 26 timmar i uträkningen.  

 

Frågeställning fem besvarades med beskrivande statistik, antal, medelvärde, 

standardavvikelse, minimum och maximum fördelat på skadelokalisation. I frågan som berör 

antalet veckor frånvaro från matchspel (fråga 13:2) fanns svarsalternativen <1 vecka till >16 

veckor. Vid databearbetningen räknades dessa alternativ som 0,5 respektive 17 veckor. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Respektive lagansvarig fick vid första kontakten ett informationsbrev där det framgick att de 

skulle informera lagets spelare kort om studien och få godkännande att föra deras e-

postadresser vidare. 

 

Med enkäten följde ett informationsblad (Bilaga 4) där studiens bakgrund och syfte 

presenterades. Information gavs om att deltagande i studien var frivilligt, anonymt samt att 

alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt. Endast författarna hade tillgång till ID-koderna 

för respektive individ under studiens gång, detta för att säkerställa att inga personer fick 

samma ID-kod om fler e-postadresser tillkom under enkätens öppettid eller vid fall av 

förlorad ID-kod. Då studien godkändes raderades e-postadresserna och den koppling de hade 

till ID-koderna. Avidentifierad grunddata sparas hos denna studies handledare och behandlas 

konfidentiellt. 
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Då många av deltagarna var omyndiga innehöll informationsbladet även information om 

kravet på målsmans godkännande för deltagande i studien, detta frågas även i enkäten vid 

födelseår 1996 eller yngre. Eftersom både enkät och informationsblad var utformat på svenska 

var det av vikt att samtliga deltagare förstod skriven svenska.  

 

Ett fåtal lagansvariga önskade att få ta del av data om sitt lag. Då uppsatsen godkänts 

distribuerades dessa lags sammanlagda antal skador, skadelokalisation samt antal deltagande 

spelare. Spelare som berördes fick ge sitt godkännande för att vara med i dessa data. De 

spelare som inte svarade eller nekade delning innan uppsatsens godkännande uteslöts innan 

delning av data. 

5. Resultat 

Av 137 analyserade enkäter rapporterades sammanlagt 123 skador. Av dessa 137 spelare 

angav 69 stycken (50,4 %) att de inte hade skadat sig under den gångna säsongen. Maximalt 

har åtta skador rapporterats från en enskild individ under säsongen.  

 

Hur såg lokalisationen ut för de skador svenska damishockeyspelare ådrog 

sig under säsongen 2013/2014? 

Knäskador var de vanligaste inrapporterade skadorna (n = 25, 20,3 %), följt av höft/ljumske 

(n = 18, 14,6 %) och rygg (n = 16, 13,0 %) se tabell IV. Inga skador i ansikte eller 

revben/bröstkorg inrapporterades. 

 

Tabell IV. Fördelning av skadelokalisation efter kroppsdel 

Kroppsdel Antal Procent 

Knä 25 20,3 

Höft/ljumske 18 14,6 

Rygg 16 13,0 

Fot 14 11,4 

Hand/handled 13 10,6 

Huvud 12 9,8 

Axel/överarm 8 6,5 

Nacke 7 5,7 

Lår, framsida 4 3,3 

Underben 3 2,4 

Armbåge/underarm 2 1,6 

Lår, baksida 1 0,8 

Total 123 100 
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Hur fördelade sig skador mellan träning och match samt mellan 

perioderna? 

Totalt rapporterades 123 skador. Det interna bortfallet i denna frågeställning var en skada som 

rapporterades utan uppgift om skadetillfälle. Två av matchskadorna saknade angiven period. 

Det var en jämn fördelning av skadorna mellan träning (n = 62) och match (n = 60). Inga 

skador under förlängning rapporterades. Fördelningen sett över perioder visade på flest skador 

under andra perioden (Tabell V).  

 

Tabell V. Fördelning av antal skador fördelat på träning, match och matchperioder 

 Period 1 Period 2 Period 3 Förlängning Ej angiven period Total 

Träning - - - - - 62 

Match 16 27 15 0 2 60 

Total      122* 

* internt bortfall: en skada  

 

Hur såg sambandet ut mellan ålder och skadefrekvens? 

Antalet skador inom respektive åldersgrupp varierade från tolv (1992/1993) till 27 

(1996/1997) och medelvärdet varierade från 0,6 skador (1992/1993) till 1,2 skador 

(1998/1999) (figur 1). Antal skador för samtliga individer hade ett medelvärde på 0,9. 

Korrelationskoefficienten för ålder och skadefrekvens var r = 0,056 (p = 0,512).  
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Figur 1. Medelvärde för antalet skador fördelat över åldersgrupper. 

 

Hur varierade skadefrekvensen sett till antalet exponeringstimmar? 

Antalet rapporterade exponeringstimmar varierade från 21 till 624 timmar där medelvärdet för 

hela gruppen var 218 timmar. Sambandet mellan exponeringstimmar och antal skador gav en 

korrelationskoefficient på 0,304 med p-värde <0,001. En positiv korrelation mellan dessa 

innebär att ökat antal exponeringstimmar ger fler skador. I gruppen med minst 

exponeringstimmar förekom minst antal skador (0,33/spelare). Flest skador förekom i 

gruppen med flest antal exponeringstimmar, där även spridningen av skador var störst (figur 

2). 

 

Antalet skador för samtliga var 4,70/1000 exponeringstimmar (medelvärde). Antalet 

skador/exponeringstimme var högre för de två grupper med lägst antal exponeringstimmar (0-

100 och 101-200 exponeringstimmar) med ett medelvärde på 4,94 respektive 6,63 
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skador/1000 exponeringstimmar. Resterande tre grupper visade på liknande skadefrekvens 

med 3,38 till 3,77 skador/1000 exponeringstimmar (figur 3). 

 

 

Figur 2. Grafisk bild över antal skador med spridning och medelantal skador redovisade för 

respektive grupp. 
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Figur 3. Medelantal samt 95 % konfidensintervall för antal skador i förhållande till 

exponeringsgrupper. Gruppernas sammanlagda antal skador dividerades med sammanlagda 

antalet uppskattade exponeringstimmar per säsong. 
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Hur allvarliga var skadorna sett till antal veckors matchfrånvaro och hur 

var fördelningen av ”lätta”, ”måttliga” och ”allvarliga” skador utifrån 

skadelokalisation? 

Skador på underben var de skador som föranledde längst matchfrånvaro. Två skador av denna 

typ inrapporterades med ett medelvärde på 10 veckors matchfrånvaro. Knäskadorna, som 

hade högst skadefrekvens, hade näst längst matchfrånvaro med ett medelvärde på 6,5 veckor 

per skada (<1 till >16 veckor) (figur 4 och tabell VI). Knäskadorna var även den enda 

skadelokalisationen som redovisade fler ”svåra” skador än ”lätta” och ”måttliga” (tabell VII).  

 

Figur 4. Medelantal veckors frånvaro från matchspel för samtliga skador inom samma 

lokalisation. Färgmarkerade efter antal skador inom gruppen. I figuren redovisas n = antal 

analyserade svar, inom parantes redovisas antalet rapporterade skador inom 

skadelokalisationen vilket åskådliggör det interna bortfallet inom varje kategori. 
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Tabell VI. Spridningsmått fördelat över skadelokalisation och matchfrånvaro i veckor. Då 

”Armbåge/underarm” och ”lår, baksida” representerades av endast en spelare vardera 

redovisades ej minimum, maximum och standardavvikelse (SD).  

Skadelokalisation Medel (Veckor) Min Max SD 

Huvud 2,5 1 6 1,7 

Nacke 1,9 <1 5 1,6 

Rygg 4 <1 >16 5,2 

Axel/överarm 4 <1 12 4,5 

Armbåge/underarm 0,5 - - - 

Hand/handled 1,8 <1 6 2 

Höft/ljumske 1,8 <1 7 1,8 

Lår, framsida 1,5 <1 3 1,3 

Lår, baksida 0,5 - - - 

Knä 6,5 <1 >16 6,7 

Underben 10 6 14 5,7 

Fot 4,1 <1 12 4,4 
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Tabell VII. Fördelning av antal skador efter Lätt = ≤7 dagar, ≤1 vecka; Måttlig = 8-28 dagar, 

1-4 veckor; Svår = >28 dagar, >4 veckor. Internt bortfall redovisas i tabellen. 

Skadelokalisation Lätt Måttlig Svår Internt bortfall Totalt 

Huvud 4 6 2 0 12 

Nacke 4 2 1 0 7 

Rygg 8 2 5 1 16 

Axel/överarm 3 3 2 0 8 

Armbåge/underarm 1 - - 1 2 

Hand/handled 7 1 2 3 13 

Höft/ljumske 9 7 2 0 18 

Lår, framsida 2 1 - 1 4 

Lår, baksida 1 - - 0 1 

Knä 7 7 10 1 25 

Underben - - 2 1 3 

Fot 3 3 3 5 14 

Total 49 32 29 13 123 

 

6. Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Drygt 50 % av respondenterna angav att de varit skadefria under säsongen, 123 skador har 

rapporterats. Av de skador som skett var drygt 20 % knäskador, vilka hade en medelfrånvaro 

på 6,5 veckor/skada. Knäskadorna var även den enda lokalisation som hade fler skador 

kategoriserade som ”svåra” än både ”måttliga” och ”lätta”. Fördelningen av skador mellan 

träning och matcher var jämn och 45 % av matchskadorna skedde under period 2. Det fanns 

ett svagt positivt samband mellan antal skador och exponeringstimmar. Sett till hela gruppen 

skedde 4,7 skador/1000 exponeringstimmar. Inget samband mellan ålder och skadefrekvens 

kunde ses.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Detta är den första studie som genomförts på damishockeyspelare i Sverige. Syftet har varit 

att kartlägga skadebilden. Även inom svensk herrishockey är utbudet av studier glest, endast 

en studie är gjord det senaste decenniet.  
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Skadelokalisation 

Fördelningen av skador i denna studie skiljer sig till viss del från Nordamerikanska studier 

och studier gjorda på män (1–3, 5, 7, 10, 11, 45, 46). Noterbart är att inga skador 

rapporterades i ansiktet eller på revben/bröstkorg. Knäskador var vanligast förekommande i 

denna studie, 20,3 %. Även i tidigare studier förekommer knäskador frekvent, då vanligtvis 

näst efter huvudskador. Frekvens av knäskador ligger då kring 13 % (1, 7). En studie visar att 

skador på mediala kollateralligamentet (MCL) är den struktur i knäet som oftast skadas vid 

ishockeyspel (22). Enligt en studie på kvinnliga college-ishockeyspelare utgör skador på ACL 

endast 0,7 % av alla skador (10). Om dessa siffror och mönster skulle vara applicerbara även 

på svenska spelare får vidare studier utröna.  

 

I tidigare studier står huvudskador för upp till 39,4 % av samtliga skador (1, 7). Resultatet i 

denna studie uppmäter endast 9,5 %. Vid skaderegistering grupperas ofta ”huvud”, ”ansikte” 

och ibland även ”mun” tillsammans. Att jämföra damer och herrar är svårt då mun- och 

ansiktsskador sällan förekommer inom damishockeyn med anledning av kravet på galler (1, 2, 

7). I relation till huvudskador visar även tidigare studier på att hjärnskakningar är den 

vanligaste skadetypen hos både män och kvinnor (3). En annan studie visar på högre frekvens 

av hjärnskakningar hos kvinnor än hos män samt att kvinnor lider större men (55). Ingen 

könsskillnad kan ses hos spelare mellan 13 och 17 år, avseende symtom och/eller kognition 

efter tidigare hjärnskakning. (56). Huruvida miljön inom svensk damishockey minskar risken 

för hjärnskakningar och huvudskador eller om dessa är underdiagnostiserade och ej anses som 

skador, går ej att utläsa ur denna studie.  

 

Träning, matcher och perioder 

Fördelningen av antal skador mellan match och träning i denna studie var mycket jämn, 60 

respektive 62 skador. Ingen skillnad har gjorts i exponeringstid mellan träning och match. 

Medelvärde på antal exponeringstimmar för gruppen var 21 timmar. Under förutsättning att 

match sker 1-2 gånger i veckan så spenderas fler timmar på träning än match (15, 16, 50–54). 

Det skulle i så fall innebära att skadefrekvensen under match är högre än under träning, vilket 

flertalet andra studier visat (1–5, 8–10, 45). 

 

Period två stod för 45 % av skadorna medan period ett och tre fördelade skadorna i stort sett 

jämnt mellan sig. Varför så många fler skador sker under period två kan, enligt författarna, 

bero på att under period två byter lagen planhalva och får således längre till avbytarbåsen 
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(17). Det innebär potentiellt längre byten, vilket i sin tur leder till längre tids ansträngning 

nära maximal kapacitet. En annan studie som tittat på skadefrekvens över matchperioder 

visade att drygt 51 % av skadorna skedde i period två. Med avseende till skadefördelning 

under de två övriga perioderna visade studien att ca 7 % av skadorna skedde i period ett och 

ca 41 % i period tre. Ingen spolning av isen, och heller ingen vila mellan period ett och två 

skedde i studien vilket skulle kunna påverka spelarna negativt avseende trötthet och isens 

kvalitet (6). Detta medför att resultaten är svåra att jämföra. Om det är längre byten, slumpen 

eller andra orsaker som gör att fördelningen av skadorna ser ut på detta sätt får vidare studier 

utröna.  

 

Ålder och skadefrekvens  

Ingen korrelation fanns mellan ålder och skadefrekvens hos denna grupp. Nordamerikanska 

studier visar att faktorerna högre ålder och högre tävlingsnivå är förknippat med en signifikant 

högre skadefrekvens (4, 7, 45).  

Liknande resultat sågs i en studie på ungdomsspelare (9-17 år) i Kanada, som även den visade 

att fler skador förekom bland spelare med högre ålder och spel i högre divisioner. Intressant 

med den studien var att de även registrerade huruvida individerna fått sin första mens eller 

inte. De visade på att innan menstruationsdebut förekom färre skador än efter debuten (5).  

I denna studie på svenska damishockeyspelare inkluderades spelare från 14 års ålder. 

Åldersgränsen ger utrymme för att yngre spelare ännu inte haft menstruationsdebut. Det 

skulle kunna påverka resultatet kring skadefrekvens i de yngre ålderskategorierna. 

  

Skadefrekvens och exponeringstimmar 

Populationen tränade i genomsnitt 6,4 tillfällen och 21 timmar/vecka. Matcher spelas 1-2 

gånger i veckan under säsong, vilket innebär 1-2 timmar/vecka (16). Korrelationen mellan 

skador och exponeringstimmar var 0,304. Positiv korrelation mellan dessa visar på att fler 

skador sker vid ökat antal exponeringstimmar. Korrelationen är dock inte 1,0 vilket betyder 

att antalet skador inte ökar i proportion med exponeringstimmarna. Exponeringstimmar är ett 

pålitligare sätt att mäta hur mycket individen utsätts för träning jämfört med 

exponeringstillfällen som ej tar hänsyn till träningspassens längd. Antal skador i förhållande 

till antal exponeringstillfällen leder till svårigheter att jämföra resultaten mellan individer, lag 

och olika studier (40). De flesta studier som författarna hittat har utvärderat i 
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exponeringstillfällen (3, 4, 6, 10). En svensk studie har analyserat skadebilden efter 

exponeringstimmar, men har räknat timmar efter lagens träning och match och hur många 

som varit på isen. Det ger inga möjligheter att jämföra skillnader mellan individers 

skadefrekvens i jämförelse med exponeringstimmar (2).  

 

Ett intressant fynd med föreliggande studie var att de två grupperna med minst 

exponeringstimmar/säsong skadade sig mest per exponeringstimme. Grupp 2 (101-200 

exponeringstimmar/säsong) hade 6,63 skador/1000 exponeringstimmar. I jämförelse med 

grupp 5 (>400 exponeringstimmar/säsong) som hade 3,38 skador/1000 exponeringstimmar. 

Medelvärdet för samtliga studiedeltagare var 4,7 skador/1000 exponeringstimmar och 218 

exponeringstimmar/säsong. Märkvärt är att grupp 1 och 2 tränade mindre än medelvärdet och 

hade fler skador än medelvärdet, omvänt gäller för grupp 3, 4 och 5. Alla spelare i studien 

spelar i två angränsande divisioner och tävlar därigenom mot varandra och under liknande 

förhållanden. Författarna har inte i dagsläget kunnat hitta studier som undersökt liknande 

samband mellan exponeringstimmar och skadefrekvens. Framtida diskussioner om mängden 

träning och vilken fysisk kondition som behövs för att tävla och minska risken för skador på 

dessa nivåer kan bli aktuell om vidare studier visar på liknande resultat. 

 

Hur allvarliga var skadorna 

Inga tillgängliga studier inom området har i dagsläget på ett strukturerat vis studerat 

skadelokalisation och matchfrånvaro på grund av skada. Knäskador och underbensskador var 

de enda lokalisationer som hade fler ”svåra” skador än både ”lätta” och ”måttliga”. 

Underbensskadorna bestod endast av två fall. 

 

Som tidigare nämnt är skador på MCL den vanligaste förekommande skadetypen vid 

knäskador (22). MCL-skador delas enligt litteraturen in i grad I, II och III (44, 45). För 

fullständig rehabilitering och återgång till idrott tar det för grad I och grad II 0-2 respektive 2-

4 veckor av rehabiliteringsträning (58). För MCL-skador av grad III krävs 6-8 veckors 

rehabiliteringsträning (57). Sett till fördelningen av ”svåra” knäskador finns risk att även 

denna population kan vara drabbad av allvarliga MCL-skador. Oavsett vilka strukturer i knäet 

som drabbats, är knäskador i och med sin höga skadefrekvens och långa matchfrånvaro ett 

område där resurser bör läggas för att skapa framtida skadeprevention (36, 46, 47). 
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Studiens kliniska nytta och generaliserbarhet  

Studiens 137 respondenter representerar ca 25 % av hela populationen (16). Ett större 

procentuellt urval från populationen ger en bättre representation (47). Denna studies resultat 

borde därför kunna ge en god bild av populationen i dagsläget. Eftersom denna studie är den 

enda av sitt slag och resultaten visar på olikheter mot herrishockey och nordamerikansk 

damishockey så bör inte detta resultat i dagsläget generaliseras till andra grupper. Ur ett 

kliniskt perspektiv för fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar med damishockeyspelare, 

antingen på individ- eller lag-nivå, är denna nya kunskap användbar. Skadeförebyggande 

åtgärder riktade mot de skadelokalisationer som är kraftigt drabbade kan påbörjas redan nu.  

 

Studien är även en grund för vidare studier, som på sikt kan ge djupare förståelse kring 

skademekanismer och riskfaktorer, som fysioterapeuter/sjukgymnaster och övrig 

sjukvårdspersonal kan använda inom sina respektive områden.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Att studien grundar sig på en enkät gör den lätt att återupprepa. Alla studiedeltagarna fick 

samma information om studien och ingen personlig information till deltagarna har getts. 

Enkäten utformades av författarna då inga validitets- och reliabilitet-testade enkäter fanns som 

passade syftet för denna studie. En pilotstudie genomfördes för att testa enkäten och 

förbättringar gjordes efter denna. Pilotstudien gav även bra mått på att frågorna var lätta att 

förstå, även för ungdomar under studiens åldersgräns och de flesta pilotstudiedeltagarna 

resonerade liknande kring frågorna och dess svarsalternativ.  Kring de spelare som svarade på 

enkäten så fanns en risk att spelare som varit skadade under säsongen var mer motiverade att 

besvara enkäten. För att i stor utsträckning som möjligt försöka undvika det innehöll 

informationsbrevet en direkt uppmaning om vikten att även skadefria spelare fyllde i enkäten. 

 

Enkäten gav inga möjligheter att registrera återkommande skador. Den möjligheten skulle 

kunna ge fler skador registrerade i denna studie om en skada som återkommit registreras som 

en ny skada. Återkommande skador kan definieras som ”An injury of the same type and at the 

same site as an index injury and which occurs after a player's return to full participation from 

the index injury.”(34). Dessa skador bör inte räknas som nya skador och bör därför heller inte 

registreras som sådana. Orsaken till att skador återkommer kan vara på grund av otillräcklig 
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läkningstid, utebliven eller icke fullgjord rehabilitering innan återgång till match men även av 

sociala anledningar och konkurrenssituationer (61). 

 

En person svarade att bindvävssjukdom förelåg. Denna persons skadebild skiljde sin inte från 

gruppen i stort och författarna beslutade i samråd med handledare att inte utesluta denna 

individ. Frågan om bindvävssjukdom uppkom genom en hypotes om att individer med 

bindvävssjukdom skulle kunna skada sig mer än populationen av denna orsak och därför 

påverka resultatet. Två personer åt kortison i tablettform en dag i veckan eller mer sällan. Inte 

heller dessa två individers resultat skiljde sig från gruppen och uppgav ej regelbunden 

medicinering och inkluderades därför i resultatet. Hypotesen var att eftersom regelbunden 

medicinering av systemiskt kortison potentiellt kan påverka bindväv skulle en annorlunda 

skadebild kunna finnas (26). 

 

Att enkäten fylldes i under en kort period i slutet på säsongen och inte löpande under 

säsongen berodde på begränsad tidtillgång, kostnader samt under vilken period på året studien 

kunde genomföras. Faktumet att studien baseras på en retroperspektiv enkät, där deltagarna 

förväntas svara på skador som skett under gånga säsong, ger utrymme för felkällor. 

Skillnaden mellan individer, hur många skador man haft och hur många man kommer ihåg 

kan variera. Troligen registreras de allvarligare skadorna i större utsträckning än de mindre 

allvarliga skadorna. Likaså de som inträffade mest nyligen än de som skedde i början på 

säsongen. Anledningen kan helt enkelt vara att det är lättare att minnas skador som gett större 

konsekvenser och de som nyligen skett. Då med sannolikhet de mest allvarliga skadorna 

registreras ger det styrka i studien. Allvarliga skador behöver identifieras i denna fas i 

skadeförebyggande arbete, då det är en viktig komponent i vilka skador som behöver 

förebyggas (43, 60). Skadedefinitionen som använts i denna studie ”En skada är: krävt 

medicinsk vård, tvingats avbryta träning eller match och/eller avstå nästkommande 

träning/match.” Denna definition har använts i flertalet studier om ishockey, vilket ger goda 

möjligheter att jämföra olika studiers resultat inom sporten (5, 10, 22, 62). På senare tid, 

främst inom fotbollens skadeforskning, har diskussion om att även sådant som medför fysiskt 

klagomål ska inkluderas i skaderegistreringen (63). En skada som omöjliggör deltagande i en 

sport, kan i en annan sport knappt märkas av. Till exempel kan ett stukat finger göra ridning 

omöjlig medan en ishockeyspelare med ett stukat finger sannolikt kan tejpa och fortsätta 
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spela. Överbelastningsskador kan innebära långa perioder av smärta men behöver 

nödvändigtvis inte påverka individen till den grad att sportutövandet avbryts. 

 

Vidare studier/undersökningar 

Denna studies resultat har visat på både likheter och olikheter med studier gjorda på 

nordamerikanska damishockeyspelare och studier på svenska manliga ishockeyspelare (1–3, 

5, 7, 45, 46, 62). Vidare studier behövs inom samtliga områden denna studie berör då den i 

dagsläget är den enda på svenska damishockeyspelare. Framtida undersökningar skulle med 

fördel kunna följa spelare och/eller lag närmare och under längre tid i likhet med större studier 

(2–5, 7). Faktorer som skademekanismer, skadetyp, skadad struktur och riskfaktorer för 

skador på grupp och individnivå bör granskas. Även träningsupplägg och eventuell befintlig 

skadeförebyggande träning bör kartläggas och analyseras. 

 

Etisk diskussion 

Eftersom flertalet spelare är under 18 år och därför omyndiga så ombads ledare att informera 

målsmän innan utskick av e-postadresser. Vidare fanns även en fråga om detta i enkäten där 

både information om studien och godkände krävdes från målsman för deltagande (64). Risken 

att omyndiga spelare inte delat informationen med sina målsmän eller att lagansvariga 

vidarebefordrat e-postadresser utan att ha informerat samtliga spelare finns. Flertalet 

lagansvariga har dock aktivt frågat om spelarnas e-postadresser och endast delat dessa med 

oss. All data som hanterades under studien har förvarats lösenordskyddat (65). I de lag där 

lagansvariga efterfrågat data om sitt lag har godkännande krävts från dem som deltagit i 

studien från det givna laget. Den information som delades efter godkännande är antal skador 

och skadelokalisation samt antal individer och inga personuppgifter exponerades. De som ej 

godkänt eller svarat på frågan uteslöts ur den data som lagansvariga fått ta del av. Författarna 

valde att inte dela mer information då det relativt få antal deltagare skulle göra det möjligt att 

spåra svaren till individer (65).  
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Konklusion 

Denna studie visar, liksom studier på herrishockey och damishockey i Nordamerika, att 

knäskador är vanligt förekommande samt att flest matchskador sker i period två. Skadebilden 

hos svenska damishockeyspelare skiljer sig från både damishockey i Nordamerika och svensk 

herrhockey. Huvudskador visade kraftigt lägre siffror än tidigare studiers resultat inom 

sporten. I motsats till föregående studier visar denna ingen signifikant skillnad i skador sett till 

ökad ålder. En ökad skadeförekomst per 1000 exponeringstimmar kunde ses i de grupper som 

tränar färre timmar. Med denna bakgrund behövs vidare forskning inom området. Djupare 

kunskap och bredare analys av skadeorsak, riskfaktorer, skadetyper med mera behövs för att 

kunna gå vidare med skadepreventivt arbete. 
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Bilaga 1 – Enkät 

Teckenförklaring 

 Asterix (*) Före frågenummer: obligatorisk fråga. 

 Kommentarer till höger ”*vidare till…” var osynliga för den som besvarade enkäten, 

de visar frågeföljden beroende på valt svarsalternativ. 

 Text inom parantes till höger i rubrik anger namnet på sidan. 

 Svarsalternativen i rullgardinsmenyer står strax till höger om rutan. 

 ”*Fri text” innebär att alla tecken godkändes. 

 Gråa tjocka linjer mellan frågor indikerar separata sidor i orginalenkäten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Svarsalternativ till fråga 13 

Fråga 13:1 Fråga 13:2 Fråga 13:3 Fråga 13:4 Fråga 13:5 

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 

Ansikte <1 Träning Period 1 Spel mindre än vart fjärde byte 

Huvud 1 Match Period 2 Spel ungefär vart fjärde byte 

Nacke 2  Period 3 Spel ungefär vart tredje byte 

Rygg 3  Förlängning Spel ungefär vart annat byte 

Revben/bröstkorg 4   Spel varje byte (målvakt) 

Axel/överarm 5    

Armbåge/underarm 6    

Hand/handled 7    

Höft/ljumske 8    

Lår, framsida 9    

Lår, baksida 10    

Knä 11    

Underben 12    

Fot 13    

 14    

 15    

 16    

 >16    

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Informationsbrev till pilotstudie                

 

Skador inom svensk damishockey – pilotstudie 2013-10-17 

 

Hej!      

    

Vi är två fysioterapeutstudenter, Johanna Zahlander och Per Hedman, som under vårterminen 

2014 ska skriva vårt examensarbete. Med detta arbete vill vi kartlägga förekomsten av skador 

inom svensk damishockey, då det i dagsläget inte finns några sådana undersökningar. Med 

kartläggningen vill vi se om det går att finna något samband mellan skadefrekvens, ålder och 

träningstimmar per vecka. Vi vill även undersöka om skadorna sker mest frekvent under 

träning eller match och i de fall skadorna sker under match även under vilken matchperiod de 

skett. Avsikten med vår enkätundersökning är att lägga en grund för framtida studier inom 

svensk damishockey.  

 

I vårt arbete kommer vi använda oss av en egenskapad webbenkät. Innan vi kan börja själva 

studien finns ett behov av att granska enkätfrågornas kvalitét och detta görs via denna 

pilotstudie. Vi önskar undersöka hur frågorna tolkas av olika personer och om någon mening 

kan omformuleras för att lättare förstås. Det är här vi behöver din hjälp!  

    Vid deltagande i denna pilotstudie kommer du att få genomföra enkäten vid samtidig 

kontakt med någon av författarna till studien. Detta för att du ska kunna berätta hur du tolkar 

frågorna direkt när du läser dem.  

 

Målet med pilotstudien är att kunna skapa så tydliga och rättvisande frågor som möjligt för att 

förstärka trovärdigheten i vår studie. 

 

Om du som fått pilotstudien är omyndig så krävs att målsman tagit del av denna information 

och godkänner deltagande för att vi ska kunna använda svaren.  

 

Pilotstudien är frivillig att delta i.  

 

Om ni har några frågor eller vill höra mer om pilotstudien eller den efterföljande studien, 

tveka inte att höra av er till oss. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

   
Johanna Zahlander  Per Hedman             Handledare: 

073-500 99 90   073-073 93 20            Susanne Pettersson         

j.zahlander@hotmail.com   per.hedman@live.se            018-471 47 82 

  

mailto:j.zahlander@hotmail.com
mailto:per.hedman@live.se


 

 

 

Bilaga 3 – Informationsbrev till lagansvarig                  

 

Skador inom svensk damishockey - en enkätundersökning             2013-10-17 

 

Hej! 

Vi är två sjukgymnaststudenter, Johanna Zahlander och Per Hedman, som under vårterminen 

2014 ska skriva vårt examensarbete. Med detta arbete vill vi kartlägga förekomsten av skador 

inom svensk damishockey, då det i dagsläget inte finns några sådana studier. Kartläggningen 

kommer ske med hjälp av en webbaserad enkät som inkluderar frågor kring skador under 

träning och match. Denna undersökning hoppas vi även kan ligga till grund för framtida 

studier inom svensk damishockey. Vi är intresserade av spelare som spelar i division 1 och i 

riksserien under säsongen 2013/2014. 

Era kontaktuppgifter har vi tillhandahållit från Svenska Ishockeyförbundets hemsida. Vi 

hoppas att Ni vill delta i denna studie och bidra till ökad kunskap kring damishockeyns 

skadeproblematik. Om det är någon annan än Ni som är bättre lämpad för rollen som 

kontaktperson gentemot oss önskar vi att Ni kan vidarebefordra detta e-mail till berörd 

person. Nedan kommer information om vad vi behöver Er hjälp med. 

Det vi önskar få hjälp med initialt är tillgång till e-mailadresser till spelarna i Ert lag. Via 

dessa mailadresser kommer spelarna informeras om studien, få en länk till webbenkäten samt 

en kod för avidentifiering. Studien kommer genomföras i februari, därför behöver vi 

kontaktuppgifterna senast sista januari.  

 

Vi önskar även att Ni kan kort informera spelarna i Ert lag om att denna studie kommer 

genomföras samt att de kommer kontaktas via e-mail. Med detta brev bifogas ytterligare 

information om studien, detta är samma informationsbrev som kommer sändas ut till spelarna.  

Deltagande i denna studie är frivilligt.  

Om detta verkar intressant vänligen svara på detta e-mail. Vi hoppas att denna undersökning 

ska leda till mer framtida forskning inom området, samt ett gott samarbete och stort 

deltagande från alla lag! 

 

Om Ni har några frågor, vill veta mer om studien eller har förslag på hur vi kan underlätta för 

dig som kontaktperson tveka inte att höra av Er till oss. Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Johanna Zahlander  Per Hedman             Handledare: 

073-500 99 90   073-073 93 20            Susanne Pettersson            

j.zahlander@hotmail.com   per.hedman@live.se             018-471 47 82 
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Bilaga 4 – Informationsbrev   

             

Skador inom svensk damishockey - en enkätundersökning           2013-01-28 

 

Hej!      

    

Vi är två sjukgymnaststudenter, Johanna Zahlander och Per Hedman, som under vårterminen 

2014 ska skriva vårt examensarbete. Med detta arbete vill vi kartlägga förekomsten av skador 

inom svensk damishockey, då det i dagsläget inte finns några sådana undersökningar. Med 

kartläggningen vill vi se om det går att finna något samband mellan skadefrekvens, ålder och 

träningstimmar per vecka. Vi vill även undersöka om skadorna sker mest frekvent under 

träning eller match och i de fall skadorna sker under match även under vilken matchperiod de 

skett. Avsikten med vår enkätundersökning är att lägga en grund för framtida studier inom 

svensk damishockey.  

 

Vi har kommit i kontakt med lag i division 1 och Riksserien via Svenska Ishockeyförbundets 

listor över lagens respektive kontaktpersoner. Från dessa kontaktpersoner har vi fått 

respektive spelares e-mailadress. Vi vänder oss till dig som spelar i någon av dessa serier 

under säsongen 13/14. Om du som fått enkäten är omyndig så krävs att målsman tagit del av 

denna information och godkänner deltagande för att vi ska kunna använda svaren.  

 

Undersökningen är frivillig att delta i. Genom den ID-kod du tilldelas kommer du vara 

anonym. Alla enkäter behandlas konfidentiellt och därför kommer det inte vara möjligt att 

spåra svaren. Även e-mailadresser kommer behandlas konfidentiellt. Det är väldigt viktigt att 

Du besvarar enkäten även om Du är och har varit skadefri under säsongen. 

 

Vi hoppas att den här undersökningen ska leda till mer framtida forskning och intresse för 

området samt på sikt kunna leda till kunskaper om hur man förebygger dessa skador.  

 

Om ni har några frågor eller vill höra mer om studien, tveka inte att höra av er till oss. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

    
   

Johanna Zahlander  Per Hedman  Handledare:          

073-500 99 90   073-073 93 20 Susanne Pettersson 

j.zahlander@hotmail.com                       per.hedman@live.se 018-471 47 82 

 

mailto:j.zahlander@hotmail.com
mailto:per.hedman@live.se

