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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns begränsat med forskning genomförd på sprintkanotister. De 

studier som genomförts rapporterade att ländrygg, bröstrygg och skuldra är de 

vanligaste skadelokalisationerna. Hittills har inte rapporterats hur skadorna påverkar 

träningsmängd och prestation. 

 

Syfte: Syftet var att kartlägga förekomsten av överbelastningsskador och dess 

påverkan på prestationsförmåga och träning för svenska elitsatsande sprintkanotister. 

 

Metod: En kvantitativ enkät användes för att genomföra en tvärsnittsstudie. Enkäter 

delades ut till 30 kvinnor och 42 män på en tävling som var uttagningsgrundande för 

landslaget. Enkäten som användes var en modifierad version av den svenska 

översättningen av OSTRC Overuse Injury Questionnaire. Datan analyserades med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS där analysmetoderna Mann-whitney och Kruskall-

wallis användes.  

 

Resultat: Totalt delades 75 enkäter ut och 72 svar kom in. Femtio (69%) kanotister 

rapporterade att de hade en överbelastningsskada. Den vanligaste skadelokalisationen 

var hand/underarm följt av skuldra, ländrygg och bröstrygg. Åtskilliga kanotister 

tränade trots överbelastningsskada och detta var mer vanligt bland kvinnor än män. 

Det fanns ett samband mellan mindre träningsmängd och mer smärta. 

 

Konklusion: En hög andel av kanotisterna rapporterade överbelastningsskador. 

Hand/underarm var den skadelokalisation som var vanligast bland kanotister medan 

ländrygg och skuldra var de som hade störst påverkan på träning och prestation. 

 

Nyckelord: paddling, kajak, överbelastning, prevalens, muskuloskeletal  
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ABSTRACT 
Introduction: There is limited research on injury prevalence among sprint kayakers. 

The previous studies reported a high prevalence of overuse injuries located in the 

lumbar and thoracic spine and the shoulders. The injury impact on performance and 

training has not yet been reported.  

 

Purpose: The aim of this study was to investigate the prevalence of overuse injuries 

among elite sprint kayakers in Sweden and the impact of these on performance and 

training.  

 

Method: A quantitative questionnaire was used to perform a cross-sectional study. 

Questionnaires were distributed to 30 women and 42 men during a sprint kayak 

competition during wich the national team was to be selected. A modified version of 

the Swedish translated questionnaire OSTRC Overuse Injury Questionnaire was 

used. The statistic program SPSS was used for data analysis, and Mann-Whitney and 

Kruskall-Wallis were perfomed. 

 

Results: Seventy-five questionnaires were distributed and 72 kayakers responded. 

Fifty (69%) kayakers reported an overuse injury. The most common reported injury 

location was hand/forearm followed by shoulder, lumbar and thoracic spine. Several 

kayakers participated despite overuse injury, something which is more common 

among women than men. There was a correlation between less training hours and 

more pain among the kayakers.  

 

Conclusion: There is a high prevalence of overuse injuries reported among the sprint 

kayakers. Hand/forearm was the most common location of injury among the sprint 

kayakers, while the lumbar spine and shoulders had the biggest impact on 

performance and training. 

 

Keywords: (max 5) paddling, kayak, overuse, prevalence, musculoskeletal  
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1. Inledning 
Kanot är en liten sport i Sverige med relativt få deltagare. För att bli framgångsrik 

inom sporten krävs många timmars hård träning vilket gör att de flesta kanotister 

troligen ligger på gränsen av vad kroppen klarar av. Den tunga belastningen gör att 

risken för överbelastningsskador är stor. För att kunna arbeta preventivt med att 

förbygga skador inom en idrott krävs i första hand en kartläggning av vilka skador 

som är vanligast inom just den specifika idrotten. Det finns i nuläget begränsat med 

forskning inom detta område när det gäller kanotsporten. Denna studie kan bidra till 

ett ökat kunskapsunderlag för fysioterapeuter och annan sjukvårdspersonal som 

arbetar med kanotister i arbetet med att förebygga och handlägga 

överbelastningsskador samt som grund till vidare forskning inom området. 

2. Bakgrund  

2.1 Kanotsporten  
Inom kanotsporten finns ett antal olika grenar, till exempel sprint och maraton. Dessa 

två grenar är väldigt lika varandra vad gäller teknik, det är endast distansen som 

skiljer. Denna studie riktade in sig på sprintkanotister och i denna gren ingår både 

kajak och kanadensare. Studien inkluderade kanotister som tävlar i kajak. Inom 

grenen sprint finns distanserna 200 meter, 500 meter, 1000 meter och 5000 meter. På 

tävlingarna finns klasser i enmanskajak (K1), tvåmanskajak (K2) och fyrmanskajak 

(K4). Kanotisterna tävlar på raka banor utmärkta med bojar. Sprint är en av grenarna 

som finns med på Olympiska Spelen. (1) Kajak innebär att utövaren sitter ner och 

använder en paddel med paddelblad på båda sidor. Kanotisten sätter i paddeln 

växelvis på höger och vänster sida. (2)  

 

2.2 Paddelteknik  
En optimal paddelteknik innebär att kraft från de starka musklerna i ben och bål 

överförs genom armarna ut i paddeln. När paddelbladet nuddar vattnet ska höften 

vara framskjuten och bålen och axeln vara framåtroterad på den sida paddelbladet 

sätts i. Därefter roteras kroppen tillbaka samtidigt som kanotisten trycker med benet 

på den sida som paddelbladet är i vattnet. Paddeln lämnar sedan vattnet och 

proceduren upprepas på motsatt sida. Armarnas uppgift är framför allt att sätta i 

paddeln i vattnet och fungera som länk mellan kroppen och paddelbladet och inte att 

utveckla någon större kraft. Detta gör dock att stora krav ställs på en god stabilitet i 

axlar och bål. (2)  

 

2.3 Definition av överbelastningsskada  
I en artikel skriven av Creighton et al. (3) definieras en skada som ett tillstånd när 

kroppen protesterar till följd av fysisk ansträngning. Begreppet kan definieras utifrån 

om idrottaren är i behov av vård av skadan eller genom att avstå från idrottandet 

under en tid. Detta gör att begreppet skada kan delas in i två olika kategorier som 
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används kliniskt i skadedefinitions- och klassifikationssammanhang. (3) Enligt en 

studie på fotbollsspelare(4)är en av dessa kategorier ”medical-attention” skador som 

omfattar de tillstånd där skadan behöver medicinsk behandling. Den andra kategorin 

är "time-loss" skador och där innefattas de skador där idrottarens hälsotillstånd gör 

idrottaren i fråga oförmögen att delta för fullt i sin idrott. (4)  
  
I en artikel om fotbollsspelare(4)bör en skada även klassificeras utifrån lokalisation, 

typ, kroppssida, mekanismen bakom uppkomsten av skadan (överbelastning eller 

trauma), samt om det är en återfallsskada. I samma artikel skriven av Fuller et 

al.(4)definieras en akut skada utifrån att den har uppkommit i samband med en 

traumatisk händelse, medan definitionen av en överbelastningsskada är att den 

skadedrabbade idrottaren råkat ut för upprepade mikrotrauman under en längre tid. 

Vid en överbelastningsskada kan den skadedrabbade personen därför inte peka ut ett 

specifikt tillfälle då skadan uppkom. (4)  
  
I en studie av Creighton et al. genomförd på fotbollsspelare beskrivs att idrottare står 

inför olika riskfaktorer för att drabbas av en överbelastningsskada beroende på vilken 

idrott de utövar, vilka fysiska förutsättningar de har och vilka förhållanden idrotten 

utövas i. Dock är all idrott associerad med en ökad skaderisk. (3) 

 

Under de olympiska spelen i London 2012 genomfördes en studie(5)där syftet var att 

ta reda på hur många idrottare som skadade sig under tävlingen. Resultatet visade att 

totalt sju skador uppstod som ledde till minst en dag frånvaro från träning inom 

kanotsprint. Skador som ledde till mer än sju dagars frånvaro från idrotten var till 

antalet sju stycken även där. Inom kanotsprint registrerades både akuta skador utan 

kroppskontakt och överbelastningsskador. (5) 

 

2.4 Orsaker till överbelastningsskada  
Enligt en studie på fotbollsspelare(4)uppkommer en överbelastningsskada vid för 

mycket stress av vävnaden. Den del av kroppen som exponeras för hög och upprepad 

belastning under idrottsutövandet löper ökad risk för en överbelastningsskada. (4) 

Personer som inte är tillräckligt bra tränade för att klara den mekaniska belastningen 

har större risk för att drabbas av en överbelastningsskada.(6)Tidpunkten för en 

idrottsäsong har även den en påverkan på idrottarens kropp och skadekänslighet. 

Under en hård träningsperiod med extra hög belastning och ett intensivt 

träningsschema bryts kroppens muskulatur ner för att sedan byggas upp starkare än 

innan. Idrottaren är under denna period extra skadekänslig och löper en ökad risk för 

att drabbas av en överbelastningsskada. (4)  
 

Idrottare står inför olika riskfaktorer för att drabbas av en överbelastningsskada 

beroende på vilken idrott de utövar, vilka fysiska förutsättningar de har och vilka 

förhållanden idrotten utövas i. Dock är all idrott associerad med en ökad skaderisk. 

(4, 6) Vilken typ av överbelastningsskada idrottare inom en specifik idrott vanligen 

drabbas av beror till största del på vilka specifika kroppsdelarna denne använder för 

att utföra de rörelser som ingår i idrottsmomentet. (3, 4) Dessutom är det hög risk för 

att drabbas av en återfallsskada om idrottaren har haft besvär i en kroppsdel 

tidigare.(6) 
   
Hur stor skaderisk som finns är alltså individuellt. Då minskad muskelstyrka är en 
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annan riskfaktor för överbelastningsskador och kvinnor bevisligen har en mindre 

mängd muskelmassa löper därför kvinnor en större risk för att drabbas av 

överbelastningsskador och stressfrakturer än män. (4, 6) Ungdomar löper även de en 

ökad risk för överbelastningsskador då de befinner sig i tillväxtåldern och därmed 

har en obalans i muskelstyrka, ledrörlighet, koordination, samt att de har en svaghet i 

skelettet på grund av att även det är under tillväxt. Dessutom har det 

muskuloskeletala samarbetet inte färdigställts till den funktionella enhet som är 

färdigutvecklad i vuxen ålder. (4) Flera studier visar också på att tidig specialisering 

på en idrott med mycket ensidig träning i ung ålder är en stor riskfaktor för 

överbelastningsskada. (7-10)  

 

En enkätstudie av Abraham et al. (11) som genomfördes på 298 kanotister i 

Australien i samband med ett maratonlopp identifierade riskfaktorer för att drabbas 

av muskuloskeletala skador under loppet. Innan loppet fick kanotisterna fylla i ett 

formulär med syfte att identifiera riskfaktorerna. Exempel på riskfaktorer som fanns 

med i formuläret var ålder, kön, tidigare skador och paddelvana. Studien visade att 

män hade större risk än kvinnor att råka ut för en skada. En annan riskfaktor var att 

de som paddlade loppet med en lägre hastighet hade större risk att drabbas av skador 

än de som paddlade snabbare. (11) Kameyama et al. beskrev också att 

sprintpaddling, framför allt på elitnivå, innebär ensidigt arbete under lång tid vilket 

kan leda till överbelastningsskador i framför allt övre extremiteter och bål. (12)  

 

Utvärderingsinstrumentet OSTRC Overuse Injury Questionnaire användes på 

idrottare i de norska olympiska- och paralympiska teamen under deras förberedelser 

inför de olympiska spelen i London 2012. Syftet var att prova enkäten och analysera 

sjukdoms- och skademönstren bland idrottarna. Överbelastningsskador 

representerade 49% av de totala hälsoproblemen som registrerades bland idrottarna i 

Paralympics och var därmed det vanligaste förekommande hälsoproblemet. Totalt 

rapporterades 288 skador av de 115 deltagande idrottarna. Av dessa var 202 

klassificerade som överbelastningsskador, 60 som akuta skador och 26 var 

oklassificerade.(13) 

 

2.5 Lokalisation på överbelastningsskador hos kanotister 
Det finns begränsat med tidigare forskning som har undersökt skadeprevalens och 

skadelokalisation för kanotister. Endast två studier om kanotister hittades vid 

sökning i olika databaser, en på sprintkanotister och en på maratonkanotister. Dessa 

visar att skuldra, ländrygg och bröstrygg är vanliga kroppsdelar att vara skadad i 

bland kanotister. (11, 12) 

 

2.5.1 Överbelastningsskador i axel/skuldra  

En överbelastningsskada i axel/skuldra drabbar ofta idrottare som utför större delen 

av rörelserna i sin idrott över huvudet. Överbelastningsskador kan uppstå i 

axelstabiliserande muskulatur, någon/några av skuldrans leder, skelett eller nerver. 

Varje tendens till smärta i axel/skuldra kan vara ett tidigt tecken på en stress- eller 

överbelastningsskada. Viss evidens finns för att ett minskat antal upprepningar av 

den påfrestande aktiviteten, viloperioder från den påfrestande aktiviteten, förbättrad 

teknik, samt direkt behandling av en eventuell smärta under träningen kan förebygga 

en överbelastningsskada. (14)  
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I en studie av Kameyama et al. (12) genomfördes en medicinsk undersökning på 63 

elitkanotister i Japan. Denna visade att nio av dessa kanotister hade skador i axlarna 

där fyra hade impingement syndrom, två hade påverkan på ledkapseln och två 

kanotister hade påverkan på clavicula. En enkät delades i samma studie ut till 417 

kanotister i Japan och där rapporterades att den näst vanligaste kroppsdelen att ha 

smärta, domningar eller rörelseinskränkningar i bland de som paddlade kajak var 

axlarna där 19 procent upplevde detta. (12) Abraham et al. (11) genomförde en 

studie som visade att skuldran var den vanligaste skadan bland maratonkanotister. 

Där uppgav 48 (35,6%) kanotister en skada i skuldran.(11) 

 

2.5.2 Överbelastningsskador i ryggen  

Studier har visat att elitidrottare har större risk för att drabbas av degenerativa 

förändringar i diskarna i columna än personer som inte är aktiva inom någon idrott. 

Undersökning av olympiska atleter visade en prevalens på 58% som hade 

degenerativa förändringar. Risken ökar i sporter med hög axial belastning som till 

exempel tyngdlyftning, rodd, cykling och brottning. Exempel på vanliga diagnoser i 

columna är diskbråck och diskbuktning. Diskpåverkan sker oftast i lumbalcolumna, 

däremot kan påverkan på thorakalcolumna förekomma mer frekvent hos idrottare än 

hos icke-idrottare. Överbelastningsskador i cervikalcolumna är väldigt ovanligt, det 

är betydligt vanligare med akuta skador i detta område. (15)  

 

Studien av Kameyama et al. (12) där en medicinsk undersökning genomfördes på 63 

kanotister visar att 33 (52,3%) hade smärta i ländryggen. Av dessa hade tio 

kanotister muskelsmärta och resten hade påverkan på diskarna. Resultaten från 

enkäten i samma studie(12) som delades ut till 417 kanotister visade också att den 

vanligaste kroppsdelen att ha smärta, domningar eller rörelseinskränkningar i var 

ländryggen där 22,8 procent av de respondenter som paddlade kajak upplevde detta. 

Bland de som upplevde rörelseinskränkningar var ländrygg det vanligaste med sju 

procent. Av de respondenter som paddlade kajak upplevde fyra procent domningar i 

ryggen. (12) Studien av Abraham et al. (11) visar att skador i bröstryggen var näst 

vanligast bland maratonkanotister och därefter ländryggen. Det var 31 (23%) 

kanotister som uppgav skada i bröstryggen och 23 (17%) i ländryggen.(11) 

 

2.5.3 Överbelastningsskada i underarm/hand  

Skador på armbåge och underarm uppstår vid stress på till exempel muskler, skelett, 

senor, ledkapsel, ligament och nerver. Detta kan leda till antingen akut eller mer 

långvarig muskelsmärta. Risken för skador på armbåge och underarm är stor vid 

sporter som inkluderar arbete med övre extremitet till exempel kastidrotter och 

racketsporter. Den största risken för överbelastning på underarm löper idrottare som 

håller på med en kastidrott med armen över axelhöjd. Orsaken till skadan är ofta 

påfrestning i valgusposition. (16)    

 

Studien av Kameyama et al. (12) visade att smärta, stelhet eller domningar i 

underarm förekom bland 10,8 procent av kanotisterna och armbåge 3,8 procent. 

Enligt samma studie upplevde fyra procent rörelseinskränkning i handleden och två 

procent i armbågen. En procent av de respondenter som paddlade kajak upplevde 

domningar i handleden. (12) I studien Abraham et al. (11) rapporterade 15 (11,1%) 

respondenter en skada i handled/underarm och fem (3,7%) i arm/armbåge.(11) 
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2.5.4 Skadeprevalens i övriga kroppsdelar hos kanotister 

I studien av Kameyama et al. (12) fick respondenterna fylla i om de hade smärta, 

stelhet eller domningar i övriga kroppsdelar förutom de specificerade som presentas 

ovan. Där uppgav 11,3 procent av respondenterna att de hade en skada i övriga 

kroppsdelar, till exempel knä och underben. Fyra procent av de respondenter som 

paddlade kajak upplevde rörelseinskränkning och tre procent upplevde domningar i 

övriga kroppsdelar än de som var specificerade i enkäten. (12) Studien av Abraham 

et al. (11) visar att åtta (5,9%) kanotister rapporterade skada i nacken och fem (3,7%) 

i nedre extremitet.(11) 

 

2.6 Kartläggning av skador hos liknande sporter 
Även andra sporter, såsom rodd med liknande rörelsemönster och belastning, har 

rapporterat skadepanoramat. I likhet med kanotsporten, där det finns begränsad 

forskning, är ländrygg och bröstrygg vanliga skadelokalisationer. Skador i knän och 

underarm är också vanliga skadelokalisationer hos roddare enligt dessa två 

studier.(17, 18) 

 

Smoljanovic et al. genomförde en studie för att kartlägga skadeprevalensen och 

skadelokalisationen under Världsmästerskapen i rodd i München år 2007. Totalt 634 

roddare fyllde i en enkät för att kartlägga skadeprevalens och skadelokalisation. 

Samtliga respondenter var deltagare i mästerskapet. Både akuta och 

överbelastningsskador studerades och det totala antalet skador som registrerades var 

581 stycken. Av dessa var 160 akuta skador och 421 överbelastningsskador. Den 

vanligaste skadelokalisationen hos roddarna var ländryggen följt av knän och 

thorakalrygg/bröst. De flesta skador resulterade inte i en minskad träningsmängd 

eller minskat deltagande på tävlingar. Roddare som rapporterade 

överbelastningsskador hade generellt en bättre ranking under mästerskapet än de som 

inte var skadade. (18) Liknande resultat har rapporterats i en studie av Smoljanovic 

et al. men med roddare som deltog på Världsmästerskapen för juniorer i Kina år 

2007. Där registrerades totalt 393 skador varav 73,8% var överbelastningsskador och 

26,2% akuta skador. Kvinnor var mer skadedrabbade än män. Den vanligaste 

kroppsdelen var även här ländryggen, näst vanligast knän och sedan underarm.(17) 

2.7 Osäkert avseende skadepanoramat hos kanotister 
Det finns i nuläget få studier inom detta område. Den tidigare forskningen som finns 

tar endast fram siffror på skadeprevalens och skadelokalisation och inte hur skadorna 

påverkar prestationsförmåga och träning. Detta visar att mer kunskap behövs inom 

området. En förutsättning för att kunna arbeta preventivt med att förhindra skador är 

att det finns en kartläggning av vilka skador som är vanligast inom den specifika 

idrotten. Därefter kan relevanta preventiva åtgärder tas fram. (19)  

 

3. Syfte 
Syftet var att kartlägga förekomsten av överbelastningsskador och dess påverkan på 

prestationsförmåga och träning för svenska elitsatsande sprintkanotister. 
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3.1 Frågeställningar 
o Hur vanligt förekommande är det med överbelastningsskador bland 

sprintkanotister? 
o I vilken kroppsdel är det vanligast att skadan är lokaliserad? 

o Finns det en skillnad i skadeprevalens mellan män och kvinnor? 

o Hur ser sambandet ut mellan träningsmängd och förekomsten av 

överbelastningsskador?  

4. Metod 

4.1 Utformning av enkäten 
Designen på studien var en tvärsnittsstudie med en kvantitativ enkät. Detta innebar 

att respondenterna fick svara genom att kryssa i olika svarsalternativ. The Swedish 

version of a questionnaire for registration of overuse injuries(20) är en översatt 

version av ursprungsenkäten OSTRC Overuse Injury Questionnaire. (21) Denna 

enkät har översatts och validitetstestats i en publikation (20) där de testade den på 

handboll-, volleyboll-, tennisspelare och orienterare. Artikeln visar att det är lätt att 

använda enkäten och att den kan anpassas till olika idrotter utifrån tidigare forskning, 

experters åsikter samt pilotstudie. Enkäten har inte testats för reliabilitet. Den har 

används aktivt för enkätundersökningar av överbelastningsskador bland aktiva 

idrottare i svenska idrottsföreningar.(20) Den översatta versionen har modifierats 

genom att frågor om ålder och biologiskt kön lagts till, samt att det har förtydligats 

att hela enkäten behandlar skadeformen överbelastningsskador, så att respondenterna 

tar hänsyn till detta vid ifyllning av enkäten. Utifrån de tidigare studier (11, 12) som 

kartlägger överbelastningsskador bland kanotister samt kunskap om teknik 

anpassades vilka skadelokalisationer som skulle vara med i enkäten. Som tidigare 

nämnts är risken för överbelastningsskador i bål samt övre extremiteter stor. Tidigare 

forskning visar att skador i skuldra, rygg samt underarm är vanligt bland kanotister. 

(11, 12) Detta ledde till att fot-/underbensproblem som fanns med i enkäten från 

början byttes ut mot hand-/underarmsproblem samt att bröstryggsproblem lades till 

och knäproblem raderades från enkäten. Den första frågan i enkäten togs bort 

eftersom den handlar om akuta skador, och detta arbete handlar om 

överbelastningsskador. 

Den modifierade versionen av enkäten validitetstestades genom en pilotstudie. 

Enkäten lämnades ut till fem aktiva kanotister som inte deltog på någon av 

tävlingarna där enkäten delades ut. Efter respondenternas kommentarer samt hjälp 

med expertvalidering från en universitetslektor med erfarenhet inom forskning 

gällande kartläggning av idrottsskador inom handboll, justerades enkäten en sista 

gång. De justeringar som genomfördes var att ändra fråga 19 från att fråga om hur 

många timmar kanotisterna har tränat per vecka i genomsnitt den senaste månaden 

till att fråga hur mycket de brukar träna en vanlig träningsvecka. Denna ändring 

genomfördes eftersom respondenterna i pilotstudien informerade om att de flesta 

svenska elitkanotister hade en lugnare period med mycket vila veckorna innan 

tävlingen. Även information i början av enkäten lades till där det förtydligades att 

enkäten var idrottsspecifikt anpassad för kanotister samt en tydligare källhänvisning 

till ursprungsenkäten och den svenska översättningen. För att få fram skadeprevalens 

tolkades att respondenterna hade en skada om de kryssade i något annat än det första 

alternativet på någon av de fyra frågorna för varje kroppsdel.(Se bilaga 1) 

 



 

 7 

Den översatta versionen av enkäten är utformad som en webbenkät, däremot delades 

enkäten i denna studie ut i pappersform (se bilaga 1). Till enkäten medföljde två 

informationsbrev till respondenterna. Den ena fick respondenterna skriva under för 

godkännande att medverka i studien, medan de fick behålla det andra exemplaret (se 

bilaga 2).  

 

 

4.2 Urval 
Inklusionskriterier för studien var att respondenterna skulle vara svenska elitsatsande 

sprintkanotister. För att klassas som elitsatsande kanotist skulle personen delta på 

minst en uttagningstävling med mål att bli uttagen till något av sprintlandslagen 

under säsongen 2015. De landslag som finns är ungdomslandslaget där kanotister 

mellan 15-16 år tävlar, juniorlandslaget som innebär kanotister mellan 17-18 år, 

U21-landslaget för kanotister upp till 21 år och U23-landslaget riktar sig till 

kanotister upp till 23 år. Det finns även ett A-landslag där det inte finns någon 

åldersgräns och där de bästa kanotisterna från Sverige med. Åldersgränsen för att 

delta i studien var alltså 15 år.  

 

Exklusionskriterier för studien är kanotister som tävlar i kanadensare samt de som 

tävlar i någon av veteranklasserna.  

 

4.3 Genomförande 
Enkäter lämnades ut under en nationell tävling där en majoritet av de svenska 

elitsatsande sprintkanotisterna deltog. Enkäten delades ut vid resultattavlan på 

tävlingsplatsen och samtliga tävlande som passerade fick frågan om att delta i 

studien, under förutsättningar att de uppfyllde inklusionskriterierna. Enkäten delades 

ut i pappersform och respondenterna fick information om att fylla i enkäten under 

dagen och lämna in när enkäten var ifylld.  

 

4.4 Statistisk analys 
Insamlad data sammanställdes och bearbetades med hjälp av programmet Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) version 23. Frekvenstabeller användes för att 

ta fram deskriptiv data som angavs i antal (n) och i procent (%). För att jämföra 

andelen män och kvinnor som angett påverkan på idrottsdeltagandet användes Mann-

Whitney. Denna analysmetod användes eftersom svaren inte var normalfördelade. 
När analyser på samband mellan smärta och träningsmängd gjordes användes 

Kruskall-Wallis och median-test för att ta fram två grupper och jämföra hur de svarat 

på frågan om de upplevde smärta under sitt idrottsutövande. Ett mediantest gjordes 

för att få fram medianvärdet samt interkvartilavstånd för antalet träningstimmar i 

veckan och dela upp respondenterna i två grupper, en grupp med kanotisterna som 

tränade mest och en med de kanotister som tränade mindre. Detta för att kunna 

koppla skadorna till träningsmängd. Medianvärdet var 13 timmar i veckan och 

interkvartilavståndet var 6,63. De som tränade mer än det delades in i en grupp 

medan de som tränade 13 timmar eller mindre blev en annan grupp. Kruskall-Wallis 

användes eftersom det fanns fler variabler än två. 
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4.5 Etiska aspekter 
Eftersom samtliga respondenter var 15 år och äldre behövdes inget godkännande från 

föräldrarna, vilket hade behövts om respondenterna var yngre. En annan etisk aspekt 

var att inte störa de aktiva under uppladdning inför lopp eftersom det viktigaste för 

de aktiva var att prestera på tävlingen. För att undvika detta i möjligaste mån 

undveks att störa kanotisterna under uppvärmning och uppladdning inför lopp och 

enkäten distribuerades därmed till de som hade tävlat och uppsökte resultattavlan. 

Information om att enkäten var anonym och att deltagande i studien var frivilligt 

gavs muntligt samt i informationsbrevet som medföljde enkäten. De valde själva om 

de ville fylla i och returnera enkäten.  

5. Resultat 

5.1 Beskrivning av studiedeltagare 
Totalt delades 75 enkäter ut och 72 kanotister lämnade in svar. Medelåldern på 

deltagarna i studien var 20 år, den yngsta var 15 år och den äldsta 36. Av 72 

deltagare var 30 (41,7%) kvinnor och 42 (58,3%) män. Antalet träningstimmar bland 

deltagarna låg mellan två och 25 timmar i veckan, medianvärdet var 13 timmar i 

veckan och interkvartilavståndet 6,63 timmar. Deltagarna svarade även på hur många 

tävlingar de genomfört under säsongen 2015, där det lägsta värdet var noll tävlingar 

och det högsta 15. I genomsnitt genomförde deltagarna i studien sex tävlingar under 

säsongen och standardavvikelsen var 2,8 tävlingar. 

 

5.2 Skadeprevalens och lokalisation 
Det var 50 (69%) respondenter som uppgav att de hade någon form av problem i 

någon av kroppsdelarna. Den kroppsdelen som flest var skadade i var underarm/hand 

och näst vanligast var skuldran. Ländrygg och bröstrygg var de minst vanliga 

kroppsdelarna av de förvalda områdena att vara skadad i. På frågan där 

respondenterna fick fylla i själva om de hade en skada i annan kroppsdel utöver de 

förbestämda alternativen så var det en respondent som angav underbenet. (Se figur 1)  

 

Figur 1 Skadelokalisation bland kanotisterna. Angivet i antal och procent (%) 
 

26 (33%)

23 (29%)

15(19%)

13(17%)
1 (0,01%)

Skadelokalisation

Hand-/underarmsproblem Skulderproblem Ländryggsproblem

Bröstryggsproblem Problem i annan kroppsdel
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5.3 Skadornas påverkan på idrottsdeltagande 
De respondenter med självrapporterade ländryggsbesvär rapporterade i högre grad att 

de behövde minska på träningsmängden än de med besvär i andra kroppsdelar. 

Endast två respondenter uppgav att de hade fått avstå helt från deltagande i sin idrott 

till följd av problem med skuldran respektive ländryggen. Av de som angav att de 

minskat sitt idrottsdeltagande på grund av skada hade sex respondenter problem med 

ländryggen, fyra respondenter hand-/underarmsproblem, tre respondenter 

bröstryggsproblem och två respondenter skulderproblem.  Dock registrerades totalt 

55 (19%) skador sammantaget fördelat på 36 individer där respondenten uppgav att 

de deltar i sin idrott trots att de har besvär från någon av kroppsdelarna som enkäten 

tar upp. Den skadelokalisation som var vanligast, utan att respondenten avstod från 

idrottande, var hand-/underarmsbesvär och rapporterades av 19 (26,4%) 

respondenter. Näst vanligast var skulderproblem med 17 (23,6%) respondenter, följt 

av bröstryggsproblem med tio (13,9%) respondenter och ländryggsproblem med nio 

(12,5%) respondenter. (Se tabell 1)  

 
Tabell 1 Skadornas påverkan på kanotisternas förmåga att delta i sin idrott. Angivet i 

antal skador (n) och procent (%) 

 Skulder-

problem  

n (%) 

Ländryggs-

problem 

n (%) 

Hand/underarms-

problem 

n (%) 

Bröstryggs-problem 

n (%) 

Deltar för fullt, 

utan problem 

52 (72,2) 56 (77,8) 49 (68,1) 59 (81,9) 

Deltar för fullt, 

men med problem 

17 (23,6) 9 (12,5) 19 (26,4) 10 (13,9) 

Minskat 

deltagande, på 

grund av problem 

2 (2,8) 6 (8,3) 4 (5,6) 3 (4,2) 

Kan ej delta, på 

grund av problem 

1 (1,4) 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 

Totalt 72 (100) 72 (100) 72 (100) 72 (100) 

 

Respondenterna fick även ange eventuell annan orsak till frånvaro från sin idrott. Där 

angav 25 (34,7%) respondenter sjukdom som orsak, en respondent angav skada i 

annan kroppsdel och två respondenter angav arbete/jobb.  

5.4 Skadornas påverkan på träningsmängden 
Totalt 16 (5,5%) skador förekom där respondenterna hade minskat på 

träningsmängden i måttlig grad eller mer och 25 (8,6%) liten grad på grund av besvär 

i någon av kroppsdelarna. Eftersom respondenterna kan ha flera skadelokalisationer 

är detta inte antal individer utan antal skador som har registrerats. På grund av 

ländryggsproblem angav sex respondenter att de hade minskat på träningsmängden i 

måttlig grad eller mer, varav en respondent inte kunde delta alls. Nio respondenter 

uppgav av samma anledning att de i liten grad hade minskat på träningsmängden. På 

grund av hand-/underarmsproblem uppgav fyra respondenter att de minskat på 

träningsmängden i måttlig grad medan sex respondenter inte alls eller i liten grad 

hade minskat på träningsmängden. Bröstryggsproblem bidrog till att tre respondenter 

minskade på träningsmängden i stor grad och fem i liten grad. Tre respondenter 

angav att de minskade på träningsmängden i måttlig eller stor grad på grund av 

skulderproblem, medan fem respondenter i liten grad hade minskat på 

träningsmängden av samma orsak. (Se tabell 2) 
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Tabell 2 Hur skadorna påverkar träningsmängden hos kanotisterna. Angivet i antal 

skador (n) och procent (%) 

 Skulder- 

problem 

n (%) 

Ländryggs- 

problem 

n (%) 

Hand/underarms- 

problem 

n (%) 

Bröstryggsproblem 

n (%) 

Ingen 

minskning 

64 (88,9) 57 (79,2) 62 (86,1) 64 (88,9) 

I liten grad 5 (6,9) 9 (12,5) 6 (8,3) 5 (6,9) 

I måttlig grad 2 (2,8) 3 (4,2) 4 (5,6) 0 (0) 

I stor grad 1 (1,4) 2 (2,8) 0 (0) 3 (4,2) 

Kan ej delta 0 (0) 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 

Totalt 72 (100) 72 (100) 72 (100) 72 (100) 

 

5.5 Skadornas påverkan på idrottsprestationen 
Av de totalt 288 svar som inkom på de fyra frågorna om respektive kroppsdel 

gällande skadornas påverkan på idrottsprestationen visade totalt 27 (9,3%) svar att 

respondenterna påverkats i måttlig grad eller mer på grund av besvär i någon av 

kroppsdelarna. Skulderproblem och ländryggsproblem var det som respondenterna 

upplevde påverkade prestationsförmågan i de flesta fall. På grund av skulderproblem 

angav tio (13,8%) av respondenter att prestationsförmågan hade påverkats i måttlig 

eller stor grad, varav en inte kunde delta alls. Två respondenter uppgav att 

prestationsförmågan påverkades i liten grad på grund av skulderproblem. 

Ländryggsproblem påverkade prestationsförmågan i måttlig eller stor grad för tio 

(13,8%) av respondenterna medan fyra respondenter påverkades i liten grad. Hand-

/underarmsproblem var orsaken till att fyra respondenter upplevde att 

prestationsförmågan påverkades i måttlig eller stor grad. Prestationsförmågan 

påverkades i liten grad bland 13 (18,1%) respondenter på grund av hand-

/underarmsproblem. Bröstryggsproblem gjorde att sju respondenter upplevde att 

prestationsförmågan minskat i liten grad och tre respondenter i stor grad.  

(Se tabell 3) 

 
Tabell 3 I hur stor grad kanotisterna upplever att skadorna påverkar 

idrottsprestationen. Angivet i antal skador (n) och procent (%) 

 Skulderproblem 

n (%) 

Ländryggsprobl

em 

n (%) 

Hand/underarms

problem 

n (%) 

Bröstryggsproblem 

n (%) 

Ingen 

påverkan 

60 (83,3) 58 (80,6) 55 (76,4) 62 (86,1) 

I liten grad 2 (2,8) 4 (5,6) 13 (18,1) 7 (9,7) 

I måttlig grad 7 (9,7) 6 (8,5) 2 (2,8) 0 (0) 

I stor grad 2 (2,8) 4 (5,6)  2 (2,8) 3 (4,2) 

Kan ej delta 1 (1,4) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 

Totalt 72 (100) 72 (100) 72 (100) 72 (100) 

 

5.6 Upplevd smärta bland kanotisterna 
På frågan om kanotisterna upplevde smärta under sitt idrottsutövande kom totalt 287 

svar in och det angavs 27 (9,4%) svar som påvisade smärta i måttlig eller stor grad. 

Eftersom en individ kan ha smärta i mer än en kroppsdel är detta antal svar som kom 
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in och inte antal individer. Smärta i skuldran orsakade nio respondenter smärta i 

måttlig eller stor grad och tolv (16,6%) i liten grad. Sju respondenter uppgav smärta i 

hand/underarm i måttlig eller stor grad och 20 (27,8%) i liten grad. 

Ländryggsproblem orsakade smärta vid idrottsutövande i liten grad för åtta av 

respondenterna och i måttlig eller stor grad för sex av respondenterna. I bröstryggen 

upplevde sex respondenter smärta i liten grad under sitt idrottsutövande och fem 

respondenter upplevde smärta i måttlig eller stor grad. (Se tabell 4) 

 
Tabell 4 Kanotisternas upplevda smärta under idrottsutövande. Angivet i antal skador 

(n) och procent (%) 

 Skulderproblem  

n (%) 

Ländryggsproblem 

n (%) 

Hand/underarms-

problem 

n (%) 

Bröstryggsproblem 

n (%) 

Ingen smärta 51 (70,8) 57 (79,1) 45 (62,5) 61 (84,7) 

I liten grad 12 (16,7) 8 (11,2) 20 (27,8) 6 (8,3) 

I måttlig grad 7 (9,7) 3 (4,2) 5 (6,9) 2 (2,8) 

I stor grad 2 (2,8) 3 (4,2) 2 (2,8) 3 (4,2) 

Ej svarat  1    

Totalt 72 (100) 72 (100) 72 (100) 72 (100) 

 

5.7 Påverkan på idrottsdeltagande män/kvinnor 
Resultatet visar på att endast två kvinnor och inga män har minskat på sitt deltagande 

i sin idrott på grund av skulderproblem. En man och inga kvinnor uppgav att de inte 

kunde delta i sin idrott alls på grund av skulderproblem. Av de som deltog i sin idrott 

trots skulderproblem var 12 kvinnor och fem män. På denna fråga finns en 

signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor svarat (p=0,003).  

 

När det gäller deltagande i sin idrott kopplat till ländryggsproblem finns ingen 

signifikant skillnad i hur män/kvinnor har svarat (p=0,141). Där har två män och fyra 

kvinnor svarat att de har minskat på sitt deltagande i sin idrott, och endast en kvinna 

och inga män har uppgett att de ej kunde delta i sin idrott på grund av 

ländryggsproblem. Fyra kvinnor och fem män uppgav att de deltar för fullt trots 

ländryggsproblem.  

 

Fyra kvinnor och inga män har uppgivit att de har minskat sitt deltagande i sin idrott 

på grund av hand-/underarmsproblem. Av de som deltar för fullt trots hand-

/underarmsproblem är sex kvinnor och 13 män. Det finns ingen signifikant skillnad 

mellan hur kvinnor och män har svarat på den här frågan (p=0,566).  

 

Tre kvinnor och inga män har svarat att de har minskat på sitt deltagande i idrotten 

på grund av bröstryggsproblem. Fem kvinnor och fem män har svarat att de deltar för 

fullt men med bröstryggsproblem. Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur 

män och kvinnor har svarat (p=0,086).  

 

5.8 Samband mellan träningsmängd och skador 
Medianvärdet för hur många timmar kanotisterna tränar i veckan är 13 timmar. I 

gruppen som tränar mer än 13 timmar och som består av 32 kanotister har tre 

kanotister svarat att de upplever smärta i skuldran under sitt idrottsutövande i liten 

grad och en i måttlig grad. I gruppen som består av 40 kanotister och tränar 13 
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timmar eller mindre har nio angett att de upplever smärta i skuldran i liten grad, sex i 

måttlig grad och två i stor grad. Skillnaden mellan hur de som tränade mer än 13 

timmar och de som tränade 13 timmar eller mindre svarade är signifikant (p=0,041) 

vad gäller smärta i skuldran, där de som tränar mindre upplever mer smärta. 

 

Av de som tränar mer än 13 timmar i veckan upplevde endast två personer smärta i 

ländryggen under sitt idrottsutövande. Dessa respondenter upplevde smärta i måttlig 

grad respektive stor grad. Tolv av de respondenter som tränade 13 timmar eller 

mindre upplevde smärta i ländryggen vid sitt idrottsutövande. Av dessa upplevde åtta 

respondenter smärta i liten grad, två i måttlig och två i stor grad. Gruppen som 

tränade 13 timmar eller mindre upplevde mer smärta än gruppen som tränade mer än 

13 timmar och det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,042). 

 

Av de som tränade mer än 13 timmar upplevde åtta respondenter smärta i hand-

/underarm i liten grad och två i måttlig grad. Bland de som tränade 13 timmar eller 

mindre upplevde 12 smärta i hand-/underarm i liten grad, tre i måttlig grad och två i 

stor grad. Det fanns ingen signifikant skillnad vad gäller hand/underarmssmärta 

mellan de som tränade över 13 timmar i veckan och de som tränade 13 timmar i 

veckan eller mindre (p=0,540). 

 

Det var en respondent som upplevde smärta i bröstryggen i liten grad från gruppen 

som tränade mer än 13 timmar i veckan. Av de som tränade 13 timmar eller mindre 

upplevde fem respondenter smärta i bröstryggen i liten grad, två i måttlig grad och 

tre i stor grad. Det fanns ingen signifikant skillnad vad gäller hand/underarmssmärta 

mellan grupperna (p=0,076).  

6. Diskussion 
Studiens syfte var att kartlägga förekomsten av överbelastningsskador och dess 

påverkan på prestationsförmåga och träning för svenska elitsatsande sprintkanotister. 

Resultatet påvisade att hand-/underarmsproblem är vanligast bland kanotister, följt 

av skulderproblem, ländryggsproblem och bröstryggsproblem. Dock var det inte 

hand-/underarmsproblem som i de flesta fall påverkade prestationsförmågan och 

träningen. Vad gäller idrottsdeltagande och träningsmängd var det ländryggsbesvär 

som påverkade mest, medan skulderbesvär påverkade idrottsprestationen mest samt 

var den vanligaste orsaken till smärta.  Fler kvinnor än män minskade på sitt 

idrottsdeltagande på grund av skada och det fanns en signifikant skillnad mellan 

könen vad gäller skulder- och ländryggsbesvär. De kanotister som tränade 13 timmar 

eller mindre upplevde mer smärta än de som tränade mer än 13 timmar.  
 

6.1 Metoddiskussion 
En redan färdig enkät användes i detta arbete. Fördelen med att använda denna enkät 

är att den är validitetstestad och har använts i tidigare studier. (13, 20, 21) Enkäten 

tar upp många olika aspekter utifrån överbelastningsskador (se bilaga 1), därmed 

kartläggs inte bara förekomsten av överbelastningsskador utan även hur idrottarens 

påverkas av skadorna. Detta bidrar med kompletterande kunskap till vad tidigare 

forskning rapporterar. Enkäten är också lätt att anpassa till olika idrotter genom att 

byta ut skadelokalisationerna från originalenkäten. (20) Nackdelen med använda en 

redan färdig enkät är att frågorna inte kan anpassas i lika stor grad till det syfte och 
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frågeställningar som först var tänkt i denna studie eftersom det då behöver genomgå 

mer mät- och testteoretisk undersökning. En nackdel med använd enkät är att det inte 

finns någon fråga där respondenterna tydligt får fylla i om de har en skada eller inte. 

Varje kroppsdel har fyra frågor som utgår från olika perspektiv, men det är ingen 

som ställer en tydlig fråga om man är skadad eller inte. Detta göra att det blir svårare 

att tolka resultaten och få fram en tydlig skadeprevalens.  

 

En faktor att tänka på är att respondenterna kan ha tolkat frågorna om skador i 

hand/underarm som att de innefattar skador i armbåge också. Det är otydligt om 

armbågen innefattas i den delen. Ingen respondent har angivit skador i armbåge på 

sista frågan om skador i annan kroppsdel. Detta innebär att antingen hade ingen av 

respondenterna en skada i armbågen eller att respondenterna har tolkat det som att 

armbågen ingår i hand/underarm. I nuläget går detta inte att urskilja. Ett 

förtydligande eller en mer specifik fråga som delar upp hand, underarm och armbåge 

för sig hade gett en mer specifik kartläggning. 

 

Den första och andra frågan på varje kroppsdel i enkäten är ganska lika varandra. 

Dock kompletterar dessa varandra på ett bra sätt i och med att den ena frågan tar upp 

allt deltagande i sin idrott och den andra endast träningsmängden. En lika stor 

träningsmängd kan uppehållas trots en skada genom rehabträning och annan 

kompletterande träning, detta påverkar deltagagandet i idrotten men inte 

träningsmängden. Fråga 19 i enkäten ändrades till att ange träningstimmar i 

genomsnitt under en vanlig vecka istället för under den senaste perioden, eftersom 

många kanotister hade en viloperiod innan enkäten delades ut. Svaret på den sista 

frågan i enkäten visade att många respondenter hade varit sjuka under den senaste 

månaden, vilket styrker ändringen som gjordes. Hade kanotisterna fyllt i hur mycket 

de hade tränat under den senaste tiden hade en felaktig bild getts över hur mycket de 

i vanliga fall tränar under resten av året. Jämförelsen mellan hur mycket kanotisterna 

tränar och hur mycket smärta de upplever hade därmed blivit felaktig.  

 

I och med att enkäterna delades ut på plats och allt material som behövdes för att 

fylla i enkäten fanns att tillgå fick vi en hög svarsfrekvens. Dessutom fanns det 

möjlighet att på plats få svar på eventuella frågor kring enkäten. Det var endast två 

respondenter som inte lämnade in enkäten. I de enkäter som lämnades in fanns 

endast ett bortfall där en respondent inte hade svarat på rätt sätt på en fråga. Detta 

visar att metoden vi använde för att genomföra studien var bra. Vid användning av 

till exempel en webb-enkät hade fler respondenter kunnat inkluderas men 

svarsfrekvensen hade kanske inte varit lika hög. Alla enkäter delades ut och 

lämnades in under samma dag, vid en webbenkät hade insamlandet pågått under en 

längre tid. Genom detta upplägg kunde resultaten snabbare börja sammanställas. 

 

Antal respondenter som deltog i studien var 72 stycken. Hade ett större antal 

respondenter inkluderats kunde resultatet ha sett annorlunda ut. De tidigare 

kartläggningarna inom kanotsporten som genomförts har haft flera hundra deltagare. 

(11, 12) Mer omfattande studier har en större möjlighet att spegla hur 

skadeprevalensen verkligen ser ut eftersom fler respondenter inkluderas och därmed 

kan ge en mer korrekt bild av populationen.  

 

Vid utdelning av enkäten samt i informationsbrevet gavs information om att enkäten 

var frivillig samt vad enkäten skulle användas till. Ett antal kanotister avböjde att 
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fylla i enkäten först på grund av att de ville fokusera på tävlingen men kom sedan 

tillbaka när de tävlat färdigt och ville vara med i studien. Detta visar att en 

frivillighet fanns samtidigt som många kanotister faktiskt ville vara med i studien när 

tid fanns för detta. (22)  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Studiedeltagare 

 
Det finns en stor skillnad i träningsmängd och tävlingsdeltagande bland 

respondenterna. Detta visar att enkäten nådde ut till en bred grupp. Innan studien 

genomfördes diskuterades om det skulle finnas någon gräns för hur mycket 

kanotisterna skulle träna eller tävla för att inkluderas i studien. Istället användes 

inklusionskriterien att respondenterna skulle ha som mål att komma med i landslaget 

under säsongen. Nu i efterhand skulle det ha varit tydligare om det fanns en gräns för 

antal träningstimmar eller tävlingar som genomfördes under säsongen. Detta 

eftersom den belastning som den idrottande kroppen utsätts för har rapporterats vara 

en viktig faktor som sammankopplas med överbelastningsskada. (3, 4, 12) Dock 

uppgav även de kanotister som tränade lite eller inte tävlade att de hade som mål att 

komma med i landslaget. En anledning att de inte tävlade eller tränade så mycket kan 

till exempel ha varit skada eller sjukdom. Att kanotisterna uppgav en låg tränings- 

och tävlingsmängd kan antingen visa att studiedeltagarna egentligen inte uppfyllde 

inklusionskriterien att de var elitidrottare eller att flera kanotister tränar och tävlar så 

pass lite men ändå har som mål att komma med i landslaget. Här uppkommer frågan 

vad definitionen av en elitidrottare är. Definieras det utifrån vad individen har för 

mål eller tränings- och tävlingsmängd? Tanken från början var att det räckte att ha 

som mål att vara med i landslaget och att kanotisterna därmed tränade så pass mycket 

att det här dilemmat inte skulle uppstå. Frågan handlar också om vilken träning- och 

tävlingsmängd som skulle vara gränsen för elitidrott.  

6.2.2 Skadeprevalens och lokalisation 

Den vanligaste kroppsdelen som kanotisterna var skadade i enligt denna studie var 

underarm/hand följt av skuldra, ländrygg och bröstrygg. De tidigare studier(11, 12) 

som genomförts visar att ländrygg, skuldra och bröstrygg är de vanligaste 

kroppsdelarna att vara skadad ibland kanotister. (11, 12) Det som skiljer de tidigare 

studierna mot aktuell studie är en högre prevalens av skador i underarm/hand. 

Däremot stämmer det överens med att skuldra, ländrygg och bröstrygg är vanliga 

skador bland kanotister. Endast en person uppgav skada i en annan kroppsdel och då 

i underbenet. Skador i nedre extremitet visade sig vanligare i de studier som 

genomförts tidigare på kanotister än vad denna studie visar. Anledningen till detta 

kan vara att andra grenar än sprint inkluderades i de tidigare studierna. I 

maratonpaddling ingår till exempel lyft där kanotisterna springer en sträcka på cirka 

100 meter ett flertal gånger under ett lopp (23), detta leder till större belastning på 

nedre extremitet. Enkäten som användes i detta arbete hade fyra utvalda 

skadelokalisationen och vid skada i annan kroppsdel fick respondenterna fylla i detta 

själva under övriga faktorer. Detta kan ha inneburit att vissa skador missades 

eftersom respondenterna själva kan ha valt att inte nämna skador i till exempel nedre 

extremitet trots att de förekommer. En annan faktor som kan ha påverkat att endast 

en skada i nedre extremitet registrerades kan vara att belastningen på nedre 

extremitet är relativt liten vid just paddling jämfört med övre extremitet och bål och 
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att respondenterna inte tyckte att det var viktigt att ta med skador som inte påverkade 

just paddlingen. En faktor som kan påverka att prevalensen för 

hand/underarmsskador i aktuell studie är högre än de tidigare studier som 

genomförts(11, 12) kan vara att de tidigare studierna har delat upp och frågat om 

underarm och armbåge separat. Denna studie slår ihop underarm och hand, det kan 

också ha innefattat skador i armbågen, vilket gör att ett större område omfattas. Detta 

kan ge en högre prevalens än vid uppdelning i flera delar.  

 

Tidigare studier(17, 18) har påvisat att roddare framförallt får besvär i ländrygg och 

knän samt bröstrygg och underarmar. (17, 18) Detta skiljer sig en del från vår studies 

resultat, även om ländryggen är den tredje vanligaste kroppsdelen. Anledningen till 

att skador i nedre extremitet är vanligare bland roddare kan vara att benen används 

betydligt mer vid rodd än vid paddling. (2, 18) Eftersom armarna är längre ner vid 

rodd än vid paddling och risken för skador i skuldrorna ökar vid arbete över axelhöjd 

(14) så kan det förklara att skador i skuldran är vanligare bland kanotister än bland 

roddare. Jämförelsen mellan rodd och kanot styrker det som tidigare studier(3, 4) har 

visat om att den kroppsdel som utsätts för mest belastning vid en idrott löper störst 

risk att drabbas av överbelastningsskada.  

 

6.2.3 Skadornas påverkan på deltagande och träningsmängd 

Hela 55 skador registrerades sammantaget fördelat på 36 individer där respondenten 

anger deltagande i sin idrott för fullt trots skada i någon kroppsdel. Detta är hälften 

av samtliga respondenter i denna studie. I en artikel av Fuller et al.(4)om 

fotbollsspelare delas skador upp i ”time-loss” och ”medical-attention” skador. (4) De 

skador som rapporterades uppstå i aktuell studie men inte krävde att individen avstår 

från idrottsdeltagande kan liknas vid ”medical-attention” skador. De skador som 

rapporteras påverka träningsmängden och deltagande inom idrotten räknas till ”time-

loss” skador. Den skadelokalisation som är vanligast vad gäller ”medical-attention” 

skador är hand-/underarm och minst vanligt är ländryggsproblem. Vad gäller ”time-

loss” skador är det tvärtom, där är ländryggsproblem vanligast och hand-underarm 

minst vanligt. En anledning som diskuterats är att problem med ryggen påverkar 

vardagen mer och att respondenterna tar denna smärta på större allvar än vid till 

exempel hand-/underarmsskador. Kartläggningen genomförd vid Olympiska spelen i 

London 2012 visar att sju sprintkanotister drabbades av en skada som ledde till en 

dags frånvaro från idrotten och sju kanotister var tvungna att avstå idrottande i sju 

dagar(5). En studie genomförd på roddare rapporterade att de flesta skador inte 

resulterade i minskat deltagande eller minskad träningsmängd(18), vilket liknar 

resultatet från denna studie. 

 

6.2.4 Skadornas påverkan på idrottsprestationen  
De skadelokalisationer som flest angav påverkade idrottsprestationen i måttlig grad 

eller mer var skuldra och ländrygg. Detta stämmer överens med tidigare studier på 

skadeprevalens hos kanotister. (11, 12) Den vanligaste skadelokalisationen som 

bidrog till påverkan på idrottsprestationen i liten grad var hand-/underarm. 

Anledningen till detta kan vara att problem i hand-/underarm inte upplevs lika 

besvärande för kanotisten som till exempel smärta i axlar och ländrygg. 
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6.2.5 Smärta bland kanotister med självrapporterad överbelastningsskada 

På frågan om kanotisterna upplevde smärta i måttlig grad eller mer under sitt 

idrottsutövande var skuldran den vanligaste kroppsdelen. Med tanke på att armarna 

ska fungera som en länk mellan kraften som kommer från nedre extremitet och bål ut 

i paddeln ställs stora krav på god stabilitet i axlarna.(2) En instabilitet i axlarna skulle 

kunna vara orsaken till att smärta uppstår. En preventiv åtgärd för att minska detta 

skulle i detta fall kunna vara att träna upp stabiliteten i skuldran. Smärta i hand-

/underarm var näst vanligast. Orsaken till smärta i ländrygg och bröstrygg kan vara 

att mycket kraft kommer från ryggen i ett paddeldrag vilket ger en hög belastning på 

musklerna i ryggen. (2)  

 

6.2.6 Skillnad mellan män/kvinnor 

Det fanns en signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män svarade på frågan ifall 

skulderproblem påverkade deltagande i sin idrott. Det var vanligare att kvinnor 

deltog för fullt i sin idrott trots skulderproblem. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

hur kvinnor och män svarade på samma fråga för de andra kroppsdelarna. I en 

tidigare studie av Abraham et al. (11) som identifierade riskfaktorer för att drabbas 

av en överbelastningsskada bland maratonkanotister, rapporterades att män har större 

risk än kvinnor att drabbas. (11) Detta resultat stämmer inte överens med aktuell 

studie. På frågan om deltagandet påverkades på grund av problem i någon av 

kroppsdelarna fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor. En faktor som kan 

förklara det är att studien av Abraham et al(11) studerade maratonpaddlare och inte 

sprintkanotister. Två studier tar upp att en minskad muskelmassa kan vara en 

riskfaktor till överbelastningsskada och att kvinnor därför har större risk att drabbas. 

(4, 6) Detta kan vara en orsak till att fler kvinnor än män uppgav skulderproblem på 

denna fråga. 

 

6.2.7 Samband mellan träningsmängd och skador 

Av de som tränade mer än 13 timmar upplevde färre smärta i någon av kroppsdelarna 

än de som tränade 13 timmar eller mindre. En signifikant skillnad mellan grupperna 

fanns på frågan om respondenterna upplevde smärta i skuldra respektive ländrygg. 

Däremot fanns ingen signifikant skillnad vad gäller hand/underarm och bröstrygg. 

Att fler respondenter i gruppen som tränade 13 timmar eller mindre än gruppen som 

tränade mer än 13 timmar kan vara en konsekvens av att kanotisterna har behövt 

minska på träningsmängden på grund av skada. Däremot visar de andra frågorna i 

enkäten att det inte är speciellt många respondenter som har minskat på 

träningsmängden. Detta antyder att respondenterna tränar för fullt och inte har 

minskat på träningsmängden på grund av skada. Som tidigare studier har föreslagit 

kan förklaringen vara att en minskad muskelmassa och sämre tränade individer löper 

ökad risk för skador. (4, 6) Studien genomförd av Abraham et al. (11) som 

innefattade en kartläggning av riskfaktorer hos maratonkanotister visade att de som 

paddlade maratonloppet snabbt var mindre skadade än de som paddlade långsamt. 

(11) Detta stämmer överens med en teori om att idrottsutövare som är bättre tränade 

skadar sig mindre.(4, 6) 

 

6.3 Konklusion 
Mer än två tredjedelar av kanotisterna som deltog i studien angav att de hade en 

överbelastningsskada i någon kroppsdel. Den vanligaste förekommande 
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skadelokalisationen hos svenska elitsatsande kanotister är hand/underarm följt av 

skuldra, ländrygg och bröstrygg. Fler kvinnor än män har fått minska på sitt 

idrottsdeltagande på grund av överbelastningsskada. Många kanotister tränar trots att 

de har en överbelastningsskada. De kanotister som i genomsnitt tränar mer än 13 

timmar i veckan upplever mer sällan smärta än de som tränar 13 timmar eller mindre. 

Denna studie har relativt få respondenter, men kan användas som underlag för 

fortsatt forskning inom området samt som vägledning för fysioterapeuter eller annan 

sjukvårdspersonal som arbetar med kanotister.  
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Bilaga 1 

Modifierad version av The 

Swedish version of a 

questionnaire for 

registration of overuse injuries 
 
Detta är en modifierad version av den svenska översättningen1 av enkäten OSTRC 

Overuse Injury Questionnaire2. Enkäten är idrottsspecifikt anpassat för 

sprintkanotister. Samtliga frågor i denna enkät gäller överbelastningsskador, se 

definition nedan. Svara som du har upplevt din kropp den senaste månaden. 

Kryssa endast för ett alternativ på varje fråga. 

 
1) Ålder: …….. år 

2) Biologiskt kön         ☐ Kvinna           ☐ Man 

 

Definition överbelastningsskada 

En skada som inte kan kopplas till en speciell händelse, utan har uppkommit över tid. 

 

Skulderproblem 
Med skulderproblem menas smärta, värk, stelhet, överrörlighet eller andra 
problem i axel och skuldra. 

3) Har du svårigheter med att delta i din idrott (ordinarie träning/tävling) på 

grund av dina skulderproblem? 

☐ Deltar för fullt, utan skulderproblem  

☐ Deltar för fullt, men med skulderproblem  

☐ Minskat deltagande, på grund av skulderproblem  

☐ Kan ej delta, på grund av skulderproblem  

 

4) I vilken grad har du minskat på träningsmängden på grund av dina 

skulderproblem? 

  

☐ Ingen minskning  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  

 

                                                        
1 Ekman E, Frohm A, Ek P, et al. Swedish translation and validation of a web-based questionnaire for registration 

of overuse problems. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(1):104-109 
2 Clarsen B, Myklebust G, Bahr R. Development and validation of a new method for the registration of overuse 

injuries in sports injury epidemiology: the Oslo Sports Trauma Research Centre (OSTRC) overuse injury 

questionnaire. Br J Sports Med. 2013;47(8):495-502. 
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5) I vilken grad upplever du att dina skulderproblem påverkat 

idrottsprestationen?  
 

☐ Ingen påverkan  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  

 

6) I vilken grad upplever du smärta i skuldran under ditt idrottsutövande?  
 

☐ Ingen smärta  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

 

Ländryggsproblem 

Med ländryggsproblem menas smärta, värk, stelhet eller andra problem i 

ländryggen. 

7) Har du problem med att delta i din idrott (ordinarie träning/tävling) på 

grund av ditt ländryggsproblem?  
 

☐ Deltar för fullt, utan ländryggsproblem  

☐ Deltar för fullt, men med ländryggsproblem  

☐ Minskat deltagande, på grund av ländryggsproblem  

☐ Kan ej delta, på grund av ländryggsproblem  

 

8) I vilken grad har du minskat på träningsmängden på grund av dina 

ländryggsproblem?  
 

☐ Ingen minskning  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  
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9) I vilken grad upplever du att dina ländryggsproblem påverkat 

idrottsprestationen?  
 

☐ Ingen påverkan  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  

 

10) I vilken grad upplever du smärta i din ländrygg under ditt idrottsutövande?  
 

☐ Ingen smärta  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

Hand-/underarmsproblem 

Med hand-/underarmsproblem menas smärta, värk, stelhet, svullnad eller andra 

problem i handen/underarmen. 

11) Har du problem med att delta i din idrott (ordinarie träning/tävling) på 

grund av dina hand-/underarmsproblem?  
 

☐ Deltar för fullt, utan hand-/underarmsproblem  

☐ Deltar för fullt, men med hand-/underarmsproblem 

☐ Minskat deltagande, på grund av hand-/underarmsproblem  

☐ Kan ej delta, på grund av hand-/underarmsproblem  

 

12) I vilken grad har du minskat på träningsmängden på grund av dina hand-

/underarmsproblem? 

  

☐ Ingen minskning  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  
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13) I vilken grad upplever du att dina hand-/underarmsproblem påverkat 

idrottsprestationen?  
 

☐ Ingen påverkan  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  

 

14) I vilken grad upplever du smärta i din hand-/underarm under ditt 

idrottsutövande?  
 

☐ Ingen smärta  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

Bröstryggsproblem 

Med bröstryggsproblem menas smärta, värk, stelhet eller andra problem i 

bröstryggen. 

15) Har du problem med att delta i din idrott (ordinarie träning/tävling) på 

grund av ditt bröstryggsproblem?  
 

☐ Deltar för fullt, utan bröstryggsproblem  

☐ Deltar för fullt, men med bröstryggsproblem  

☐ Minskat deltagande, på grund av bröstryggsproblem  

☐ Kan ej delta, på grund av bröstryggsproblem  

 

16) I vilken grad har du minskat på träningsmängden på grund av dina 

bröstryggsproblem?  
 

☐ Ingen minskning  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  
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17) I vilken grad upplever du att dina bröstryggsproblem påverkat 

idrottsprestationen?  
 

☐ Ingen påverkan  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

☐ Kan ej delta  

 

18) I vilken grad upplever du smärta i din bröstrygg under ditt 

idrottsutövande?  
 

☐ Ingen smärta  

☐ I liten grad  

☐ I måttlig grad  

☐ I stor grad  

 

19) Ange hur många timmar du tränar i genomsnitt under en vanlig 

träningsvecka. Ta med all kanotrelaterad träning, styrketräning, grundträning, 

konditionsträning osv. Runda av till närmaste timme. 
 

 

 

 

20) Hur många tävlingar har du genomfört under säsongen 2015? 

 

 

 

Annan orsak 

Med annan orsak menas förkylning, influensa eller skada på annan kroppsdel än 

ovan nämnda etc.  

21) Finns en annan orsak till varför du inte kunnat träna/tävla under den 

senaste månaden? Vilken?  

 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 

Enkätstudie om 

överbelastningsskador för sprintkanotister 
 
Till elitsatsande svenska sprintkanotister i åldern 15år och äldre. 

 

Vi är två studenter som går på Fysioterapeutsprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats där syftet är att undersöka hur vanligt 

det är med överbelastningsskador och vilka kroppsdelar som oftast är drabbade för 

svenska elitsatsande sprintkanotister.  

 

Enkäten är helt anonym och din medverkan är frivillig, men det är viktigt för 

undersökningens kvalité att så många som möjligt besvarar den. Vi ber dig att fylla i 

enkäten på plats och lämna in den till oss under helgen. 

 

Enkäten innehåller några allmänna frågor i början av enkäten och sedan ett antal 

frågor om överbelastningsskador på olika kroppsdelar. Vi kommer att finnas på plats 

under helgen för att besvara eventuella frågor runt enkäten. 

 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i denna studie 

 

 

 

Underskrift 

 

Kontaktuppgifter till oss 

 

Linnea Menning 

Mailadress: linme944@student.liu.se 

Telefonnummer: 073-505 88 35 

 

Erika Hallman 

Mailadress: eriha722@student.liu.se 

Telefonnummer: 070-605 27 01 

 

Handledare: 

Ida Gunnarsson 

Mailadress: ida.gunnarsson@liu.se 

Telefonnummer: 013-28 23 78 
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