
ABSTRAKT 
 
Negativa livshändelser, vardagliga problem, träning, tävling, press och krav utsätter en idrottare 
för stress. Är idrottaren dåligt rustad att handskas med stressen blir stressresponsen stor, något 
som utsätter idrottaren för en ökad skaderisk, bl a genom en ökad muskelanspänning. The Profile 
of Mood States (POMS) är ett test som mäter sinnesstämning bl a utifrån anspänning, därför 
gjordes denna studie med syftet att ta reda på om det finns något samband mellan POMS och 
skadefrekvens hos alpina tävlingsåkare. Studien pågick under den alpina tävlingssäsongen och 
byggde på inrapporterade POMS-resultat hos försökspersonerna. De fyra åkare som efter 
studietiden rapporterat skada ingick i skadegruppen (19,8 ± 4,2 år) och resterande sju åkare 
fungerade som kontroll (18,4 ± 1,9 år). Resultatet visade inte på några skillnader mellan 
skadegruppen och kontrollgruppen vid skadetillfället jämfört med kontrollgruppens 
referensperiod (v. 8-9 av studien). Dock visade indexering mellan ingångsvärde och värdet vid 
skadetillfället/referensperioden att POMS utvecklade sig olika under studien på så sätt att 
kontrollgruppen sänkte sin POMS medan skadegruppens förblev relativt hög. Den tydligaste 
riskfaktorn var depression och inte anspänning som först antogs. För att undersöka detta 
närmare krävs dock fler försökspersoner samt en mer regelbunden inrapportering av POMS.  
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FÖRORD 

 

Då jag som alpin tävlingsåkare varit väldigt skadedrabbad var valet av ämne inför C-uppsatsen 

relativt enkelt. Förutom att ha fått min egen karriär förstörd ser jag alltför ofta yngre förmågor gå 

samma väg tillmötes med skador som är av den svårare sorten och som i värsta fall kan ödelägga 

framtiden som idrottare. Att öka medvetenheten om riskfaktorerna samt arbeta för att förebygga 

skador anser jag bör vara ett prioriterat område då många talangfulla ungdomar p g a skador 

hindras från att utveckla sin fulla färdighet. Personligen har arbetet med uppsatsen fungerat lite 

som terapi då det bitvis varit tungt rent mentalt under min skadeperiod. Jag har även delvis fått 

några av mina egna teorier bekräftade om orsakerna till varför man skadar sig. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lina Johansson för stöd, engagemang och goda 

idéer, Lina Eriksson för all hjälp med statistiken samt de elever vid Järpens riks- och regionala 

skidgymnasium, Östersunds regionala skidgymnasium och studenter vid Skiduniversitetet i 

Östersund som tog sig tid att fylla i POMS under studien. 
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BEGREPP  

 

POMS   the Profile of Mood States 

TMD   Total Mood Disturbance Score 

T   anspänning/ångest 

D   depression/modlöshet 

A   ilska/fientlighet 

V   vigör/aktivitet 

F   fatigue/slöhet 

C   förvirring/handfallenhet 

stress coping  hanterbarhet av stress 
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1. INTRODUKTION 

 

Väljer man att delta i en idrottsaktivitet utsätter man sig för en risk att bli skadad. Storleken på 

denna risk är beroende av vilken typ av idrott det är man utövar, miljön man utövar den i samt 

faktorer som direkt har att göra med hur man fysiologiskt och psykologiskt är som individ 

(Parkkari et al., 2001). Inom de flesta idrotter är skador ett stort problem. Alpin skidåkning är en 

höghastighetsidrott och därför också en högriskidrott. Höga farter i kombination med tvära 

svängar, hopp och kollisionsrisk ställer stora krav på utövaren vad gäller muskeluthållighet, 

styrka, power, både aerob och anaerob kapacitet, balans, koordination och flexibilitet (Leach, 

1994, s. 35-42). Lämplig fysträning förbereder åkaren för dessa krav och kan minimera faktorer 

som associeras till skaderisk (Koehle et al., 2002; Leach, 1994, s. 49). I den omgivande miljön kan 

backarnas utformning och förekomsten av skyddsnät medverka till en säkrare idrott och även 

användandet av korrekt utrustning och skydd (Kelsall & Finch, 1999; Leach, 1994, s. 49). Alpin 

skidåkning ställer även krav på koncentration, perception och reaktion då det ofta gäller att ta rätt 

beslut vid rätt tillfälle för att klara av en svårighet i banan eller undvika ett fall, saker som båda 

kan leda till skada om man inte klarar av att möta kraven på rätt sätt. Studier har visat att 

stressorer som negativa livshändelser och vardagliga problem ger en ökad muskelanspänning, ett 

avsmalnande synfält och ökad distraherbarhet vilket leder till en ökad risk för skador i en mängd 

olika idrotter jämfört med de idrottare som inte upplever dessa stressorer (Williams & Andersen, 

1997).  

 

The Profile of Mood States (POMS) är ett test som mäter sinnesstämning utifrån sex olika kategorier 

såsom t ex anspänning och depression. Testet har tidigare använts bl a som hjälpmedel för att 

övervaka och diagnosticera överträning. Idrottaren uppvisar då en högre Total Mood Disturbance 

Score (TMD) jämfört med tidigare mätningar (McNair et al., 1971). Eftersom stress är en 

prediktor för skada p g a ökad muskelanspänning och POMS mäter sinnesstämning och/eller 

sinnesstörning som kan relateras till en ökad stress hos idrottare görs denna pilotstudie med 

huvudsyftet att ta reda på om det finns något samband mellan POMS och skadefrekvens hos 

alpina skidåkare. Hypotesen är att de skadade uppvisar ett högre POMS-resultat vid mätningen 

innan skadetillfället jämfört med kontrollgruppen. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Alpin skidåkning är en komplex idrott som ställer höga fysiologiska krav på utövaren (Leach, 

1994, s. 35-42). I och med att det är en idrott som utövas under hög hastighet är det också en 

skadedrabbad sådan. För att öka säkerheten runt åkarna kan man se till att den yttre miljön såsom 

backarnas utformning och förekomst av skyddsnät är korrekt. Åkaren själv kan se till att 

minimera riskfaktorerna genom att använda korrekt utrustning och skydd (Kelsall & Finch, 1999; 

Leach, 1994, s. 49) samt förbereda sig fysiskt inför de krav som ställs (Koehle et al., 2002; Leach, 

1994, s. 49). Inom de snöidrotter som finns inom det Internationella Skidförbundet (FIS) är 

alpint den näst mest skadefrekventa idrotten med ca 30 skador per 100 världscupåkare per säsong 

(FIS Injury Surveillance System). Under de tidiga åren var det ofta en bristfällig utrustning som 

var orsaken till de många skador som uppstod. En studie av rekreationsåkare visar att 7,6 skador 

per 1000 skiddagar uppstod mellan åren 1952-1957. Under 1990-talet hade den siffran sjunkit till 

2,5 skador per 1000 skiddagar. Framförallt är det utvecklingen av pjäxor och bindningar som är 

orsaken till den minskade skadefrekvensen (Hunter, 1999). Ligamentskador i knäet är den 

vanligaste skadan följt av huvudskador, och då främst hjärnskakningar (de Loës et al., 2000; 

Parkkari et al., 2001), bl a visar en studie gjord på det franska landslaget och dess medlemmar 

under 25 år att 27,7 % ådrog sig en korsbandsskada åtminstone en gång under sin karriär (Pujol 

et al., 2007). För en idrottare leder en skada till ett oönskat avbrott i karriären. Beroende på typ 

och grad av skada kan rehabiliteringen bli både svår och tidskrävande och kan även i vissa fall 

leda till att idrottaren blir tvungen att avsluta sin karriär i förtid. En skada kan även få psykiska 

konsekvenser såsom minskad självkänsla, egenvärde och situationsbundet självförtroende. I 

värsta fall kan det även leda till allvarliga problem såsom djupa depressioner och självmordstankar 

(Wiese-Bjornstal et al., 1998). Att kunna förutse och förebygga skador har därför blivit 

välbefogat, inte bara ur medicinsk och psykologisk synvinkel utan även ekonomisk då 

behandlingen av skador inte bara är tidskrävande utan ofta också väldigt kostsamt (Parkkari et al., 

2001). 

 

2.1 Riskfaktorer för skada 

Idrottsskador är ett fenomen med många bakomliggande riskfaktorer som samverkar vid en given 

tidpunkt. Dessa riskfaktorer kan delas in i inre och yttre faktorer. Exempel på inre faktorer är 

ålder, kön, kroppstyp, fitness, tidigare skador, ledmobilitet, ligamentinstabilitet, motorförmåga, 

idrottsspecifik förmåga, motivation, risktagande och stress coping. Exempel på yttre faktorer är 

typ av idrott, exponeringstid för idrotten, tävlingsnivå, volym och intensitet på träningen, olika 
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omgivningsfaktorer och utrustning (Parkkari et al., 2001). Denna studie inriktar sig på de 

psykologiska faktorerna bakom en ökad skaderisk. 

2.1.1 Psykologiska riskfaktorer 

Williams och Andersen (1997) föreslog att det är en förhöjd stressrespons som utsätter individer 

för en högre skaderisk. Stress består av tre komponenter: stimuli, hanterandet av stressen och 

själva stressresponsen. Orsakerna till stress kan vara flerfaldiga. Utöver den egna pressen en 

idrottare har på sig själv att lyckas så finns det krav från omgivningen, t ex föräldrar, tränare och 

media. Andra orsaker kan vara missnöje med en prestation, en känsla av att man inte har kontroll 

över situationen eller annan extern distraktion som t ex relationsproblem eller ekonomiska 

problem (Pensgaard & Ursin, 1998). Hanterandet av stress benämns som coping och kan dels ses 

som ett positivt förväntat stressresultat, dels de strategier som används i stressituationen. Coping 

är beroende av en hög känsla av kontroll över situationen och innebär att man har en minskad 

mental och fysiologisk aktivering. Elitidrottare använder sig av ett stort spann av kognitiva och 

beteendemässiga strategier för att hantera stress. Dessa strategier är antingen problem- eller 

känslofokuserade och vilken/vilka strategi/er man använder beror på var man befinner sig i tid 

gentemot det stressande stimulit (t ex tävlingen) samt vilken strategi man har lärt sig att använda 

(Pensgaard & Ursin, 1998). Hur stor stressresponsen blir beror på stresshistoriken hos individen, 

individens personlighetsdrag samt coping strategier. Stress-skademodellen (fig. 2.1) beskriver 

samverkan mellan dessa faktorer och dess påverkan på stressresponsen (Williams & Andersen, 

1998). Stresshistoriken utgörs av livshändelser, vardagliga problem och skadeanamnes, 

personligheten av mod, kontrollkänsla, känsla av sammanhang, prestationsångest, motivation och 

sensationssökande och coping strategier av generellt copingbeteende, socialt stöd, stresshantering 

och mentala förmågor. Alla dessa faktorer bidrar, antingen gemensamt eller var för sig, till 

stressresponsen. Individer som har en bakgrund av många stressorer, har personlighetsdrag som 

tenderar att förvärra stressresponsen samt få coping strategier kommer att uppleva en stressig 

situation som mer stressande och få en större fysiologisk aktivering och försämrad 

uppmärksamhet jämfört med individer som har en motsatt psykosocial profil (Williams & 

Andersen, 1997). Även Raglin (2001) fann att idrottare som upplevde många negativa 

livshändelser i kombination med nedsatt förmåga till coping och lågt socialt stöd löpte stor risk 

att missa träningspass p g a skada. De idrottare som löpte minst risk att bli skadade uppvisade 

antingen en god förmåga till coping eller hade ett stort socialt stöd. Den förhöjda stressresponsen 

utgörs främst av ökad anspänning i musklerna, avsmalnande synfält och ökad distraherbarhet 

(Williams & Andersen, 1997). Ökad distraktion i synfältet kan leda till brister, t ex att man missar 

eller försenar reaktioner på viktiga stimuli, svarar på irrelevanta stimuli och får en övergripande 
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försämring av ens perception (Andersen & Williams, 1999). Inom alpint kan det innebära att man 

inte uppfattar stimuli i periferin (t ex en ojämnhet i banan). Den förhöjda muskelanspänningen 

gör att man misslyckas med att generera rätt motormönster för att bemästra en svårighet eller, 

om man faller, inte är tillräckligt avslappnad och följsam för att absorbera stöten eller reagerar på 

ett felaktigt sätt så att skada uppstår.  

 
Figur 2.1. Williams och Andersens stress-skademodell. (Williams & Andersen, 1998). 

 

I Williams och Andersens (1998) artikel framkommer det att det är främst negativa livshändelser 

eller positiva livshändelser som i längden leder till ökad stress (t ex mer ansvar i laget eller 

tilldelandet av ett stipendium) som utsätter idrottaren för en högre skaderisk. Vardagliga problem 

bidrar också till en ökad skaderisk men är svårare att studera eftersom det kräver regelbunden 

utvärdering p g a att sådana händelser skiftar hela tiden. En prospektiv studie av landhockey-, 

volleybollspelare och triatleter visade att mindre negativa livshändelser såsom problem med 

familjen, hälsa och ekonomi förekom oftare hos dem som skadade sig och att dessa händelser 

ökade just innan och samma vecka som skadan inträffade (Fawkner et al., 1999). I studien 

använde författarna the Daily Hassels Scale som idrottarna fick fylla i varje vecka och som då 

registrerade mindre livshändelser under den gångna veckan (fig. 2.2). Resultatet av studien 

överensstämmer med Gunnoe et als (2001) studie som också fann att negativa livshändelser 

signifikant påverkade skadestatus och skadefrekvens. Dock fanns det inget samband mellan detta 

och skadans allvar eller varaktighet.  
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Figur 2.2. Vardagliga problem enligt the Daily Hassels Scale hos landhockey-, volleybollspelare och triatleter. För de 
skadade är mätning 1 första veckan av tävlingssäsongen, mätning 2 är veckan före skadetillfället, mätning 3 är samma 
vecka som skadetillfället, mätning 4 är en vecka efter skada och mätning 5 är två veckor efter skadetillfället. För de 
icke-skadade är mätning 1 första veckan av tävlingssäsongen, mätning 2 är vecka 4, mätning 3 är vecka 9, mätning 4 
är vecka 10 och mätning 5 är vecka 12. (Fawkner et al., 1999). 
 

Van Mechelen et al. (1996) tar i sin artikel upp några av orsakerna till varför livshändelser, eller 

livsstress som författarna benämner det, har ett samband med skador. När livsstressen ökar så 

minskar uppmärksamheten och begränsar förmågan att analysera och handskas med information. 

Förmågan att ta rationella beslut begränsas också och man blir mindre medveten om vad som 

händer runt omkring. En ökad livsstress kan även leda till ett agerande som predisponerar skada, 

t ex risktagande. När psykisk stress upplevs försämras också koncentrationen, självkänslan och 

den emotionella balansen. 

 

Orsakerna till stress hos en individ är alltså flerfaldiga, det kan vara allt från livshändelser och 

vardagliga problem till krav och press från en själv och omgivningen. Beroende på personlighet, 

coping strategier och stresshistorik ser stressresponsen olika ut hos olika individer. De som får en 

stor stressrespons är mer utsatta för skador p g a en ökad muskelanspänning, minskad 

uppmärksamhet och koncentration och ett eventuellt risktagande beteende. Beroende på ålder, 

kön och på vilken nivå i sin karriär man befinner sig kan källan till stress se olika ut. 

 

2.1.2 Bidragande stressfaktorer 

Pearson och Petitpas (1990) beskriver i sin artikel de mer eller mindre naturliga övergångarna 

som uppstår i en idrottskarriär som en källa till stress. För en människa är det normalt att gå 

igenom olika utvecklingsfaser. Från det att man är barn utvecklas man via puberteten till att vara 

vuxen. En idrottare går igenom samma utveckling men på samma gång står man också inför en 
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idrottskarriärs olika övergångar som antingen förvärrar eller ger nya dimensioner till de normala 

kraven. Det kan vara att man inte blir uttagen till ett skidgymnasium eller landslag eller att man 

blir uttagen och måste flytta hemifrån, att man råkar ut för skador eller tvingas avsluta sin karriär i 

förtid. Hur pass stor inverkan dessa karriärövergångar får och hur de ter sig beror på individen 

själv (hälsa, erfarenhet, social status), individens uppfattning om övergången (om den är väntad 

eller inte och/eller välkommen) samt hur miljön är vid själva övergången (närvaro och effektivitet 

hos formella och informella stödsystem, skadliga eller hälsosamma fysiska förhållanden) (Pearson 

& Petitpas, 1990). Vissa individer verkar vara mer känsliga för övergångsstress än andra. Ju äldre 

och mer framgångsrik en idrottare blir desto större fokus läggs på idrotten och utvecklandet av 

en egen identitet, ”fri” från idrottandet, störs.  Många gånger kan det även vara så att miljön på t 

ex ett idrottsgymnasium inte inbjuder till ett utvecklande av den egna identiteten. Rådande 

normer och livsstilar gäller och det finns inte utrymme för ifrågasättande eller upptäckande av 

egna vägar. Livet som framgångsrik idrottare är väl inrutat och planerat och i flera fall innebär det 

också fördelar. Med detta i åtanke är det inte så konstigt att många idrottare har en uttalad 

”idrottsidentitet” och inte bryr sig så mycket om att utveckla sin egen personliga och sociala 

identitet. Det är för dessa individer som karriärövergångsprocessen blir svårast. Även individer 

som har ett stort glapp mellan aspirationsnivå och verklig förmåga, liten erfarenhet av samma 

eller liknande situation, har emotionella eller beteendemässiga brister i sin förmåga att adaptera till 

förändringar, är begränsade i sin förmåga att skaffa sig och behålla stödjande relationer eller 

måste handskas med karriärövergången trots avsaknande av materiella eller emotionella resurser 

som kan vara till hjälp är utsatta (Pearson & Petitpas, 1990). 

 

Utöver de tidigare nämnda orsakerna till stress kan även utvecklingsfaser, karriärövergångar och 

identitet bidra till en ökad stress hos idrottare. En ökad stress påverkar en individs välmående och 

sinnesstämning. 

 

2.2 The Profile of Mood States 

The Profile of Mood States (POMS) utvecklades av McNair, Lorr och Droppleman och är en metod 

för att mäta sinnesstämning. Från början var det tänkt att fungera som ett verktyg för att mäta 

progression i psykoterapi eller rådgivning. POMS har dock även visat sig vara ett effektivt sätt att 

mäta sinnesstämning hos idrottare och har använts inom idrottsforskningen sedan 1971. POMS-

testet kan antingen göras utifrån hur man känner sig just nu eller hur man har känt sig den 

senaste veckan inklusive idag. Testet utgörs av 65 adjektiv som individen ska ta ställning till och 

skatta på en skala från noll till fyra där noll betyder ”inte alls” och fyra står för ”väldigt mycket” 
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(se bilaga 1). POMS mäter sinnesstämningen i sex olika kategorier; anspänning/ängslan (T), 

depression/modlöshet (D), ilska/fientlighet (A), vigör/aktivitet (V), fatigue/slöhet (F) samt 

förvirrig/handfallenhet (C). F och V är negativt relaterade till varandra men är oberoende faktorer 

och därför inte varandras motsatser. Alla kategorier läggs ihop för Total Mood Disturbance Score 

(TMD) förutom V som subtraheras från totalpoängen eftersom det är en positiv faktor. Talet 100 

adderas även för att man inte ska kunna få en negativ TMD. Faktor T mäter förhöjd 

muskelanspänning och inkluderar såväl somatisk som kognitiv spänning. Faktor D representerar 

depression följd av en känsla av personlig otillräcklighet. Faktor A visar ett ilsket stämningsläge 

och antipati mot andra människor. Faktor V definieras av adjektiv som står för livlighet och 

entusiasm och är alltså negativt relaterad till de andra faktorerna. Faktor F representerar olust, 

trötthet och låg energinivå och faktor C karakteriseras av handfallenhet och förvirring (McNair et 

al., 1971).  

 

Det har visat sig att negativa förändringar i sinnesstämningen påverkar och försämrar balansen. 

Hög anspänning/ängslan och fatigue/slöhet har ett signifikant samband med balansförsämringar 

vilket relateras till försämrad motorkontroll (Bolmont et al., 2002). Detta kan vara en faktor 

bakom en ökad skaderisk. Sambandet mellan POMS och skadefrekvens är dock relativt 

outforskat. En studie som har gjorts på området är den av Lavallée och Flint (1996) där man 

studerade rollen av stress, prestationsångest, sinnesstämning och socialt stöd för händelse av 

skada hos två kontaktidrotter, amerikansk fotboll och rugby. Man fann då att anspänning/ängslan 

var relaterat till skadefrekvens hos både fotboll- och rugbyspelarna. Betydelsen av socialt stöd var 

inte avgörande för skadefrekvensen, dock var de som hade ett tillfredsställande socialt stöd 

mindre deprimerade. I studien mätte man dock POMS som ett karaktärsdrag och inte som en 

fluktuerande parameter. En normal sinnesstämning för idrottare visar en TMD som ligger nära 

100 och/eller uppvisar en isbergsprofil (Urhausen & Kindermann, 2002). 

 

Idrottare tenderar att följa den s k isbergsprofilen (fig. 2.3), d v s att de har lägre poäng på 

anspänning/ängslan, depression/modlöshet, ilska/fientlighet, fatigue/slöhet och förvirring/handfallenhet och 

högre poäng på vigör/aktivitet jämfört med icke-idrottare. Profilen har använts med syftet att 

förutsäga prestation där de framgångsrika idrottarna uppvisar en tydlig isbergsprofil medan de 

mindre framgångsrika inte gör det. Detta har dock kritiserats med argumentet att en inverterad 

isbergsprofil inte nödvändigtvis behöver vara negativt i vissa idrotter, t ex kampsporter där en 

hög ilska och aggressivitet endast är positivt för en prestation. Det har även föreslagits att de 

individuella variationerna i POMS-profilen är stora vilket innebär att vissa personer presterar bra 
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trots en negativ profil (LeUnes & Burger, 2000). POMS har använts tillsammans med andra 

mätinstrument för att utvärdera träningsprocedurer, för att förutsäga framgång hos elitidrottare 

samt i samband med överträning (LeUnes & Burger, 2000; McNair et al., 1971). Det har visat sig 

att sinnesstörningar ökar med ökad träningsstress (träningsvolym) och genom att övervaka 

sinnesstämningen kan man förebygga problem med en idrottares prestation (McNair et al., 1971).  
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Figur 2.3. Exempel på isbergsprofil. 

 

Slutligen, uppkomsten av skada kan bero på många olika faktorer, både inre och yttre. Stress av 

olika slag är en prediktor för skada och ofta tillsammans med en oförmåga att hantera stressen via 

coping strategier. POMS mäter sinnesstörningar hos individer där en förhöjd stress kan antas ge 

utslag i POMS-profilen, framförallt genom en ökad anspänning. Lavallée och Flint (1996) fann 

ett samband mellan en förhöjd POMS och skador hos amerikanska fotbolls- och rugbyspelare. 

Kan det även vara så att de som skadar sig inom alpin skidåkning uppvisar en förändrad POMS-

profil jämfört med dem som inte skadar sig? 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Eftersom POMS och skador är ett outforskat område görs denna prospektiva pilotstudie med 

huvudsyftet att ta reda på om det finns något samband mellan POMS och skadefrekvens hos 

alpina skidåkare. Studien syftar även till att undersöka detta eventuella samband för att ta reda på 

riskfaktorer. 

 

Forskningsfrågorna är: 

 

1. Uppvisar de skadade ett högre POMS-resultat jämfört med kontrollgruppen? 

 

2. Är en förhöjd anspänning/ängslan den mest betydande riskfaktorn? 

 

 

 

Hypotes: 

1. Det finns ett samband mellan POMS och skadefrekvens hos alpina skidåkare på så sätt att 

de skadade uppvisar ett högre POMS-resultat innan skada jämfört med kontrollgruppen 

och denna skillnad beror främst på ökningar i kategorin anspänning/ängslan. 
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4. METOD 

 

4.1 Försökspersoner 

Alpina elever och studenter vid Järpens riksidrottsgymnasium och regionala skidgymnasium, 

regionala skidgymnasiet i Östersund samt Skiduniversitetet i Östersund tillfrågades att vara med i 

studien som varade under den alpina tävlingssäsongen, från december till april. Av dessa 51 

individer (30 kvinnor och 21 män) var det 11 st, åtta kvinnor och tre män som fyllde i POMS 

regelbundet under tiden för studien och därför medverkade. Efter säsongen var det 5 st som 

rapporterat skada. En utav dessa ådrog sig dock skadan innan studiens början och exkluderades 

därför ur studien. Resterande sju personer rapporterade ingen skada under säsongen och 

fungerade därför som kontrollgrupp (för karakteristika, se tabell 4.1). De skador som 

inkluderades i studien var alla typer av skador som uppkommit under tiden för studien, såväl 

under träning och tävling som under fritid. För att klassas som skadad krävdes minst en veckas 

frånvaro från den vanliga skidträningen p g a skadan. Ingen hänsyn togs till skadans art eller 

allvar.  

 

Tabell 4.1. Karakterisering av försökspersonerna i skadegruppen (SK) och i kontrollgruppen 
(KO), (medel ± SD). 

 SK KO Totalt 

Ålder (år) 19,8 ± 4,2 18,4 ± 1,9  

Antal kvinnor 3 5 8 

Antal män 1 2 3 

Totalt 4 7 11 
 

4.2 Studiedesign 

Tränarna vid de olika skolorna kontaktades för inbokande av ett möte med eleverna där studien 

presenterades. Deltagande i studien var frivilligt men alla elever ombads via e-mail en gång per 

vecka att besöka en hemsida där POMS-testet administrerades för att fylla i POMS-formuläret. 

De uppmanades skriftligen att känna efter hur det känts den senaste veckan inklusive idag vid 

ställningstagandet till de olika adjektiven. De fick även ta ställning till den upplevda 

arbetsbelastningen under veckan (tabell 4.2). De försökspersoner som skadat sig under säsongen 

fick en skaderapport antingen skickad till sig eller erhållen av tränarna på respektive skola. I den 

fick de fylla i omständigheterna runt skadetillfället, såsom upplevd trötthet, samt skadetyp och 

omfattning (se bilaga 2). 
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Tabell 4.2. Skattningsskala för subjektiv arbetsbelastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ingångsvärde (tillfälle 1) användes de första inrapporterade POMS-värdena (under vecka 1 

och 2 av studien). För de individer som rapporterade båda dessa veckor räknades ett medelvärde 

ut. Detta jämfördes sedan med det sista inrapporterade POMS-värdet innan skadetillfället för 

skadegruppen, benämnt tillfälle 2. För kontrollgruppen användes studiens vecka 8 och 9 som 

referensvärde (tillfälle 2) då det låg inom den period då de individer i skadegruppen ådrog sig 

skada. Även här användes ett medelvärde för de individer som rapporterade POMS båda dessa 

veckor. Skadorna inträffade under studiens vecka 6, 7, 11 och 14.   

 

4.3 Statistisk bearbetning 

En indexering mellan tillfälle 1 och 2 gjordes och detta analyserades sedan med t-test. För den 

skattade subjektiva arbetsbelastningen användes median samt Mann-Whitney U test. Den 

statistiska signifikansnivån sattes till 5 %. Den statistiska bearbetningen utfördes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS 17.0 samt Microsoft Excel.  

 

 

 
 
 

 

2 

 

mycket, mycket lätt 

3  

4 mycket lätt 

5  

6 lätt 

7  

8 medel 

9  

10 hård 

11  

12 mycket hård 

13  
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5. RESULTAT 

 
Ingen signifikant skillnad i Total Mood Disturbance Score (TMD) eller de olika kategorierna kunde 

uppvisas mellan skadegruppen och kontrollgruppen, varken vid tillfälle 1 eller 2. Däremot hade 

kontrollgruppen en signifikant lägre TMD, anspänning/ängslan, depression/modlöshet, ilska/fientlighet 

samt förvirring/handfallenhet vid tillfälle 2 jämfört med tillfälle 1. POMS-resultat för skadegruppen 

och kontrollgruppen vid tillfälle 1 och 2 redovisas i tabell 5.1. 

 
Tabell 5.1 POMS-resultat för skadegruppen (SK) och kontrollgruppen (KO) vid tillfälle 1 respektive tillfälle 2 
(medel±SD). *p<0,05, **p<0,01 vid jämförelse med tillfälle 1.  
 

 Tillfälle 1  Tillfälle 2  
 SK KO SK KO 
TMD 142±35 163±26 161±46 120±31** 
T 13±7 14±5 15±11 7±5* 
D 16±11 22±9 24±17 10±8* 
A 12±13 17±7 20±12 10±7* 
V 18±3 15±7 20±4 20±7 
F 11±6 14±6 12±5 8±5 
C 7±3 10±4 10±5 5±4* 

 
 

Indexering mellan tillfälle 1 och 2 visade att förändringen av TMD skiljde sig signifikant åt mellan 

grupperna. Skadegruppen hade en högre TMD innan skada jämfört med tillfälle 1 medan 

kontrollgruppen visade en lägre TMD (fig. 5.1).  
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Figur 5.1. Förändring i Total Mood Disturbance Score (TMD) mellan tillfälle 1 och tillfälle 2, **p=0,01. 
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Indexeringen visade även en signifikant skillnad i förändring från tillfälle 1 till 2 mellan grupperna 

i kategorierna depression/modlöshet, ilska/fientlighet och förvirring/handfallenhet (fig.5.2a-c). En tendens 

fanns även i kategorin anspänning/ängslan (p=0,06) (fig.5.2d). För kategorierna vigör/aktivitet och 

fatigue/slöhet fanns ingen signifikant skillnad. Den skattade subjektiva arbetsbelastningen uttryckt i 

median var vid tillfälle 1 för skade- och kontrollgruppen 7 resp. 7 och vid tillfälle 2, 9,5 resp. 9 

(tabell 4.1). Enligt skaderapporten inträffade skadorna när försökspersonerna antingen var ”inte 

alls trött” eller ”lite trött”. 
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Figur 5.2a. Förändring i depression/modlöshet (D) mellan tillfälle 1 och 2, *p<0,05. 
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Figur 5.2b. Förändring i ilska/fientlighet (A) mellan tillfälle 1 och 2, *p<0,05. 
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 Figur 5.2c. Förändring i förvirring/handfallenhet (C) mellan tillfälle 1 och 2, *p<0,05. 
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Figur 5.2d. Förändring i anspänning/ängslan (A) mellan tillfälle 1 och 2, p=0,06. 

 
Vid tillfälle 1 fanns inga signifikanta skillnader mellan de båda grupperna vad gäller de olika 

kategorierna (fig. 5.3). Inga signifikanta skillnader fanns heller mellan de två grupperna vid 

tillfället innan skada för skadegruppen och kontrollgruppens referensperiod (tillfälle 2) (fig.5.4). 

För kategorin depression/modlöshet fanns det en tendens till högre värde för skadegruppen, 

p=0,075.  
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Figur 5.3. POMS-profil vid ingångsmätningen, v. 1-2 (tillfälle 1) för skadegruppen (SK) och kontrollgruppen 
(KO).  
 

 
Figur 5.4. POMS-profil innan skadetillfället (SK) respektive v. 8-9 (KO). 
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6. DISKUSSION 
 

Huvudsyftet med denna pilotstudie var att ta reda på om POMS kan användas för att förutsäga 

skador och hypotesen som ställdes var att de skadade hade ett högre POMS-resultat precis innan 

skadetillfället jämfört med kontrollgruppens referensperiod. Denna studie visar inte på något 

sådant resultat. Dock var antalet försökspersoner i skadegruppen för litet och 

rapporteringsfrekvensen för oregelbunden för att utföra variansanalys vilket är önskvärt för att 

kunna följa utvecklingen av POMS över tid. Det man kan se genom indexeringen är att det finns 

en signifikant skillnad mellan grupperna från tillfälle 1 till tillfälle 2 på så vis att skadegruppen 

höjer sin TMD medan kontrollgruppen har ett signifikant lägre värde vid tillfälle 2. Den 

signifikanta skillnaden mellan grupperna utgörs främst av att kontrollgruppen sänker sitt värde, 

inte att skadegruppen höjer sitt värde från tillfälle 1 till mätningen precis innan skadan inträffar. 

Orsaken till att kontrollgruppen sänker sitt värde från tillfälle 1 till tillfälle 2, åtta veckor fram i 

tiden kan man endast spekulera i. Vid tillfälle 1 ligger båda grupperna relativt lika, 

kontrollgruppen något högre (142 vs. 163). Gemensamt för de båda grupperna är att de ligger 

högt då ett värde runt 100 anses normalt. Kanske kan det vara så att det finns en viss orolighet i 

början av en säsong då man inte riktigt vet hur man står sig i förhållande till sina konkurrenter så 

tävlandet och tränandet upplevs extra stressande? En annan orsak kan vara att det i december i 

Sverige är mörkt och kallt, något som kan påverka sinnesstämningen, och då framförallt känslan 

av depression, negativt (Eastman et al., 1998). Notera dock att detta endast är spekulationer. En 

signifikant skillnad finns för kategorierna depression/modlöshet, ilska/fientlighet och 

förvirring/handfallenhet samt även en stark tendens i anspänning/ängslan, vilket delvis är i linje med 

tidigare studier då Van Mechelen et al. (1996) förutom sambandet mellan stress, anspänning och 

skaderisk även fann ett samband mellan vital utmattning och en ökad skaderisk. En utav 

parametrarna som definierar vital utmattning är depression och författarna menar att man under 

sådana omständigheter har tömt ut sina fysiska och mentala resurser och därför inte kan svara 

upp till de fysiska och mentala krav som idrottsdeltagandet medför och det är orsaken till den 

ökade skaderisken. Även Lavallée och Flint (1996) fann i sin studie ett samband mellan skaderisk 

och depression/modlöshet hos rugbyspelarna. När det gäller ilska så är det en känsla som även det 

kan framkallas av stress och påverka precisionen och koncentrationen. I kontaktidrotter leder 

ilska till ett aggressivt beteende som kan leda till att en idrottare skadar en annan spelare (Isberg, 

2000). Alpin skidåkning är en idrott där det gäller att gå in med beslutsamhet och attackera i en 

bana istället för i en närkamp. Kanske kan ilska framkalla ett aggressivt beteende hos skidåkare 

som leder till ett onödigt stort risktagande? Rollen av förvirring som riskfaktor är ett outforskat 
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område men en spekulation är att det hänger samman med en minskad koncentration. I relation 

till de andra kategorierna skattades inte förvirring/handfallenhet speciellt högt vid något av tillfällena 

hos någon av grupperna så betydelsen av denna kategori ska inte överdrivas. Trots ett högt 

ingångsvärde sker inga skador under denna period (slutet av december) utan skadetillfällena 

sträcker sig från slutet av januari till mitten på mars. Då inga bevis finns vad som händer från 

ingångsperioden och fram till skadan (SK) respektive referensperioden (KO) utan det enda vi vet 

är att förändringen skiljer sig signifikant åt kan man endast försiktigt spekulera i orsakerna. Det 

kan vara en ihållande hög POMS som ökar risken för skada. 

 

Vid tillfälle 1 avviker båda grupperna också ifrån den önskade isbergsprofilen, något som kan 

antas vara ett resultat av en hög TMD för båda grupperna. Även om POMS-profilerna vid tillfälle 

2 inte visar på några signifikanta skillnader mellan grupperna ser man att kontrollgruppens profil 

har antagit en isbergsform medan skadegruppens profil fortfarande avviker. Den största 

skillnaden (dock ej signifikant) finns i kategorin depression/modlöshet vilket även det bekräftar 

tidigare resonemang om depressionens betydelse för en ökad skaderisk (Lavallé & Flint, 1996; 

Van Mechelen et al., 1996). Varken låg vigör/aktivitet, hög fatigue/slöhet, hög subjektiv 

arbetsbelastning eller trötthet vid skadetillfället har i denna studie varit framträdande hos de 

skadade, något som har setts i tidigare studier då skadefrekvensen ökade i takt med träningsdosen 

hos kvinnliga basketspelare (Anderson et al., 2003). Det man fann då var att majoriteten av 

skadorna inträffade under hög träningsstress och när idrottarna var utmattade, såsom i slutet av 

träningspassen. POMS har tidigare använts i samband med överträning och då med stort fokus 

på just vigör/aktivitet och fatigue/slöhet och dess betydelse för POMS-profilen. Om det nu är så att 

det är en ihållande hög POMS som ökar risken för skada verkar det vara andra kategorier än de 

som förknippas med energi och/eller trötthet som är av avgörande betydelse. 

 

Att tolka POMS-resultat och se sambandet med skador är inte helt lätt eftersom själva 

skademekanismen eller det som orsakar skadan ofta är mångbottnat och ytterst individuellt. Detta 

styrks av att det inom båda grupper finns stora individuella skillnader. POMS är ett test som visar 

det allmänna sinnestillståndet, men att kunna hantera sin sinnesstämning behöver inte 

nödvändigtvis betyda att själva sinnesstämningen förändras (Stevens & Lane, 2001). De 

vardagliga problemen som upplevs av en idrottare kan bidra till ett högre POMS-resultat, dock 

kan idrottaren vara duktig på att handskas med sin stress (besitta en god förmåga till coping) så 

att den stress som POMS påvisar inte får några konsekvenser i form av skador. Det kan även 

vara så att om det är vardagliga problem som ligger bakom en ökad POMS kan idrottandet i sig 
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fungera som en frizon där man kan koppla bort problemen och istället fokusera helt och hållet på 

det man gör i skidbacken och på så sätt skyddar man sig själv. 

 

6.1 Felkällor 

Försökspersonerna har via e-mail en gång per vecka uppmanats att fylla i POMS. Vid vilken 

veckodag och tidpunkt de sedan gjort det har varierat från tillfälle till tillfälle, vilket kan vara av 

betydelse då denna faktor kan ha inverkan på individens känslor. I denna studie har ingen hänsyn 

tagits till tidigare skador, något som har visat sig vara en stor risk för att skada sig (Van Mechelen, 

1996). Förutom den ökade skaderisken rent fysiologiskt p g a exempelvis minskad muskelstyrka 

och begränsat rörelseomfång bidrar tidigare skador till en ökad stressrespons (Pensgaard & Ursin, 

1998; Williams & Andersen, 1997). Ingen hänsyn har heller tagits till vilken nivå idrottaren 

befinner sig på, utan det är allt från nationell juniornivå till internationell seniorelit, från 

skidgymnasium till skiduniversitet. Kraven på dessa individer, både karriärmässigt och socialt 

skiljer sig åt och dessutom hur långt man kommit i processen att utveckla coping strategier för att 

klara av dessa krav. Kanske kan det även vara så att på dessa olika nivåer skiljer sig orsakerna till 

att man skadar sig? På en högre nivå kanske den psykiska pressen är större p g a större 

konkurrens, man ställs inför tuffare utmaningar och har en större exponeringstid till idrotten 

medan det på en lägre nivå och vid yngre år är sämre fysisk förberedelse, bristande förmåga eller 

att idrottaren fortfarande utvecklas fysiskt som ligger bakom den ökade skaderisken i större 

utsträckning. Eftersom POMS och skador är ett outforskat område så måste det även diskuteras 

om det finns något verkligt samband mellan sinnesstämning och skador inom alpin skidåkning 

eller om POMS är rätt test för att mäta detta. Ytterligare forskning krävs dock för att fastställa 

om det föreligger ett samband eller ej.  

 

6.2 Framtida forskning och praktiska implikationer 

För att gå vidare och undersöka POMS och skador krävs ett större underlag av försökspersoner 

samt en regelbunden och standardiserad inrapportering av POMS hos försökspersonerna. 

Uppfyller man detta kan tvåvägsvariansanalys för upprepade mätningar utföras för att på så sätt 

utröna om, och i så fall på vilket sätt, POMS kan användas för att förutsäga skador inom alpin 

skidåkning. Önskvärt är även att studera en mer homogen grupp avseende ålder, kön och nivå för 

att på så sätt undvika påverkan av utveckling, karriärövergångar och eventuella könsskillnader, 

samt även multivariata studier som tar hänsyn till individens personlighet, stresshistorik, coping 

strategier och socialt stöd vilket visat sig ha betydelse för den psykologiska hälsan. 
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Olika psykosociala interventionsstudier har visat sig ha en positiv effekt på skadefrekvens. Studier 

på alpina skidåkare, maratonlöpare, simmare och amerikanska fotbollspelare där man fokuserat 

på bl a stresshantering, självförtroende och fokus har alla rapporterat om en minskad 

skadefrekvens efter avslutad intervention (Cupal, 1998; Williams & Andersen, 1998). Även om 

inte denna studie har visat att ett högt POMS-resultat har ett samband med en ökad skaderisk 

finns det bevis för att den psykologiska hälsan har betydelse för vilka som skadar sig och inte. 

Därför är det viktigt att tränare och andra personer i en idrottares närhet är medvetna om 

riskfaktorerna, har en god kommunikation med idrottaren för att upptäcka om denne befinner sig 

i farozonen samt arbetar tillsammans med idrottaren för att utveckla strategier som reducerar 

riskfaktorerna för att på så sätt förebygga skador. 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

Huvudsyftet med denna pilotstudie var att undersöka om det finns något samband mellan POMS 

och skadefrekvens inom alpin skidåkning. I motsats till den ställda hypotesen hade inte de 

skadade ett högre POMS-resultat precis innan skadetillfället jämfört med kontrollgruppen. 

Däremot visar indexering mellan ingångsresultatet och resultat precis innan skada (SK) respektive 

v. 8-9 av studien (KO) att POMS utvecklar sig olika hos de två grupperna. För att ta reda på hur 

denna utveckling ser ut över tid måste variansanalys utföras, något som inte var möjligt under 

denna studie då antalet försökspersoner var för lågt. De skadade uppvisar även en avvikande 

isbergsprofil vid skadetillfället, något som tyder på en störd sinnesstämning. En försiktig 

spekulation i vad som kan ligga bakom en ökad skaderisk är ett ihållande högt POMS-resultat (>4 

veckor). Enligt resultat av denna studie kan främst depression/modlöshet, men också ilska/fientlighet 

och förvirring/handfallenhet, ses som framträdande faktorer. Betydelsen av anspänning/ängslan som 

riskfaktor kan dock inte helt förkastas då det fanns en stark tendens även i denna kategori och de 

signifikanta resultaten i denna studie endast bygger på indexering. För att undersöka skillnaderna 

mellan skadegruppen och kontrollgruppen närmare och för att kunna svara på forskningsfrågan 

om POMS kan användas för att förutsäga skador krävs en mer omfattande studie.  
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9. BILAGOR 

 

BILAGA 1 

De 65 adjektiv som utgör POMS-testet. 
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BILAGA 2 

 

Maria Westin & Suzanne Werner, Karolinska Institutet, Stockholm 
Marie Alricsson & Lina Johansson, Mittuniversitetet, Östersund 

 

SKADERAPPORT 

UTFÖRSÅKARE FRÅN SVERIGES SKIDGYMNASIER 

 

Namn Personnr Skidgymnasium Datum 
 
 

 

1) Vilken aktivitet utövade du när du skadade dig? ……………………………………… 

Om du skadat dig i annat än utförsåkning på skidor hoppar du över de frågor som du inte 

tycker går att svara på. 

 

2) Förhållanden vid skadetillfället:  

Pist:   (   ) preparerad pist        (   ) opreparerad pist 

Underlag:  (   ) isigt        (   ) lössnö        (   ) blöt snö      (    ) hård kall snö  

Väder:  (   ) regn        (   ) blåst        (   ) snö        (   ) sol        (   ) dimma   

   (   ) annat, vad? …………………………………………… 

Sikt:   (   ) god        (   ) dålig  (   ) medelgod 

Temperatur: (   ) mer än 0°        (   ) 0-10°        (   ) -11-20°        (   ) mer än -20° 

 

3) När skadade du dig? 

(   ) Under tävling        (   ) På träning        (   ) Under ”fritid” 

(   ) SL       (   ) GS        (   ) Fart       (   ) Fritt  

 

4) Hur inträffade skadan? 

(   ) Innerskida       (   ) Bakvikt         (    ) Skar fast skidan 

(   ) Övrigt( t ex kollision, grensla port etc.).................................. 

Beskriv händelseförloppet...................................................................................……………… 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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5) Hur trött var du när du skadade dig? 

(   ) Inte alls trött        (   ) Lite trött        (   ) Ganska trött        (   ) Mycket trött 

 

6) Var på kroppen skadade du dig? 

Stryk under rätt kroppsdel samt ange sida (vä resp hö) där tillämpligt! 

Huvud………..Rygg/nacke……….Bröst……….Buk……….  

Axel, sida?.................. Arm/armbåge, sida?................. Hand/tumme/fingrar sida?..................... 

Höft, sida?................... Lår fram, sida?......................... Lår bak, sida?..................... 

Knä, sida?.................... Underben/vad, sida?................ Fot/fotled, sida?..................... 

 

7) Har du tidigare skadat samma kroppsdel?  (   ) Ja (   ) Nej 

Om ”ja”,  när skadade du dig senast (datum)? ……………………………………………… 

Typ av skada? (   ) Samma        (   ) Annan, vad? …………………………………………... 

 

8) Vilken typ av skada/besvär har du (diagnos)? 

.……………………….…………………………………………………………………………. 

 

9) Vem har ställt diagnosen? 

(   ) Läkare       (   ) Sjukgymnast(   )       Tränare       (   ) Annan, vem?……………………….. 

 

10) Har Du fått någon behandling? (   ) Ja        (   ) Nej 

Om ”ja”, vilken typ av behandling? 

(   ) Sjukgymnastik        (   ) Medicin        (   ) Operation 

(   ) Annan, vad? ………………………………………………………………………………... 

 

Var vänlig ange eventuella övriga kommentarer! Tack!! 


