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Sammanfattning 

Bakgrund 

Orientering är en sport som går ut på att navigera löpandes mellan kontroller, ofta i skogsterräng. 

Problemformulering 

Det saknas nya studier om skadeförekomsten bland elitorienterare. 

Syfte 

Studera skadeförekomst och typ av skador bland elitorienterare samt undersöka skadeskillnader 

mellan könen och de som tränar mest på mjukt respektive hårt underlag. 

Metod 

Studien var en tvärsnittstudie som genomfördes genom att en webbenkät skickades via e-post till 

de 50 bäst rankade kvinnorna och 50 bäst rankade männen i Sverige. 

Resultat 

Svarsfrekvensen var 85 % (n = 77). Av deltagarna rapporterade 77 % minst en skada under 12 

månader med högsta förekomsten under augusti månad. Vanligaste skadeområdet var fot med 

fotledsstukning och akillestendinopati som vanligaste skadediagnoser. Fler män än kvinnor 

rapporterade skada i området bål, i övrigt sågs inga signifikanta skillnader mellan könen eller de 

som tränade mest på mjukt respektive hårt underlag.  

Slutsats 

Det är vanligt med skador bland elitorienterare. Fotskador dominerar skadeförekomsten och 

minskning av skador borde kunna ske genom preventivt arbete. 

 

Keywords: Orienteering, injuries, elite, training, prevalence, localization. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background 

Orienteering is a sport in which the competitor runs and navigates between checkpoints usually 

in the forest. 

Problem 

No studies have been conducted recently about the injury incidence in orienteering. 

Aim 

To study the prevalence and type of injuries most common in orienteering. Furthermore, to 

examine the differences in reported injuries between gender and participants who mainly train on 

soft surface compared to hard surface. 

Method 

A cross-sectional study was conducted through an online questionnaire emailed to the 50 best 

ranked men and the 50 best ranked women in Sweden. 

Results 

The response rate was 85 % (n = 77). Of the participants 77 % reported at least one injury during 

12 months, with the highest incidence during the month of August. It was most common to have 

an injury in the foot. Ankle sprain and achilles tendonopathy were the most common diagnoses. 

More men than women reported injuries in the trunk area. Otherwise, no significant differences 

were found between genders or between those running mainly on soft surface versus hard 

surface.  

Conclusion 

It is common with injuries in orienteering. Injuries in the foot are most common and elite 

orienteers would probably gain from more specific training to prevent injuries. 

 

Keywords: Orienteering, injuries, elite, training, prevalence, localization. 
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Bakgrund 

Orientering är en sport som går ut på att den tävlande ska löpa mellan kontroller i en bestämd 

ordning så snabbt som möjligt. Till hjälp har orienteraren en specialtillverkad karta och en 

kompass. I orientering startar man oftast individuellt. Sporten ställer höga krav på den aeroba 

kapaciteten och att kunna navigera på en detaljerad karta i hög fart. Tävlingar går i huvudsak i 

skogsterräng med undantag för sprintdistansen som oftast går i stadsmiljö (1). Orientering 

härstammar från Sverige och började utövas 1918. Från början var det ett sätt att få folk att 

komma ut i skogen och vara mer aktiva (2). Inom orienteringssporten finns tre huvuddistanser; 

långdistans, medeldistans och sprint. På långdistans ska segrartiden ligga mellan 90-100 minuter 

för män och mellan 70-80 minuter för kvinnor. På medeldistans ska segrartiden ligga mellan 30-

35 minuter. Sprint är den nyaste distansen och infördes 2001 där segrartiden ska ligga mellan 12-

15 minuter. Underlaget på en sprinttävling är till skillnad från de andra distanserna ofta asfalt (1). 

 

Det svenska orienteringsförbundet har en rankinglista som kallas för Sverigelistan. Listan 

grundar sig på resultat från ett år tillbaka i tiden där varje utövares sex bästa resultat räknas. 

Rankingpoängen löparen får på tävlingarna beror på de andra deltagarnas rankingpoäng och 

löparens tid i förhållande till de andra deltagarna. För att vara med på listan ska man representera 

en svensk orienteringsklubb och klubben ska ha betalat rankingavgift för orienteraren (3). Detta 

medför att orienterarna på listan kan ha flera olika nationaliteter, dock är majoriteten svenska 

medborgare (4). För att en tävling ska komma med på Sverigelistan krävs att minst tre rankade 

löpare är med och att tävlingen inte är en sprinttävling (3). De som är rankade topp 50 på 

Sverigelistan definieras som elitorienterare i den här studien. 

 

Jämfört med andra sporter är det relativt vanligt med skador bland orienterare. Vid en studie 

gjord i Tammefors i Finland 1985 samlade man data från alla som besökte sportkliniken för 

skadeproblem. Där var orienterare den tredje vanligaste gruppen som sökte hjälp. De enda 

idrottarna som sökte hjälp mer ofta var fotbollsspelare och långdistanslöpare (5). 

 

En studie gjord på det schweiziska landslaget från 2013 visade att 87 % av landslagslöparna 

någon gång hade drabbats av fotledstukning. I samma studie visade det sig även att 57 % hade 

kronisk fotledsinstabilitet (6). Detta tyder på att fotledsstukningar är vanligt förekommande 
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bland elitorienterare. 

I Sverige gjorde Johansson en studie 1986 som ingående tittade på förekomst av skador hos 

ungdomar i åldern 16 - 19 som studerade på gymnasium med elitinriktning mot orientering (7). 

Hos 89 deltagare i studien som följdes under året rapporterades en skadeförekomst på 74 %. I 

studien definierades skada på följande sätt: skada uppkommen under träning eller tävling som 

ledde till frånvaro av planerad träning minst en dag. Av de rapporterade skadorna var 43 % av 

traumatisk karaktär och 57 % överbelastningsskador. Av de traumatiska skadorna var 

fotledsstukning vanligast med en förekomst på 57 %. Majoriteten av överbelastningsskadorna 

var måttliga i sin omfattning och ofta lokaliserade till knäleden. Resultatet av studien visade att 

överbelastningsskador var vanligast under perioden december till maj, medan förhållandet var 

jämnt fördelat mellan överbelastningsskador och traumatiska skador under resten av året. Ingen 

av de deltagande i studien rapporterade mer än en skada under året. Totalt drog artikelförfattaren 

slutsatsen att det inträffade tre skador per tusen träningstimmar och att majoriteten av skadorna 

inträffade under träning snarare än under tävling (7). 

I en studie gjord i Danmark av Linde 1986 undersökte man också skador bland elitorienterare 

(8). I studien lät man 42 personer som var en del av danska orienteringsförbundets internationella 

grupp svara på frågor om skador varje månad under ett år. I Lindes studie definierades skada 

som att det ska ha gett symptom under minst tre dagar för att kunna räknas i studien. Studien 

visade att orienterarna hade 1,7 skador per löpare per år. Av orienterarna drabbades 67 % av 

någon skada under året med en jämn fördelning mellan traumatiska skador (52 %) och 

överbelastningsskador (48 %). Bland de traumatiska skadorna var det flest fotledsstukningar (37 

%) medan resten av de traumatiska skadorna bestod av olika skador orsakade av fall. Bland 

överbelastningsskadorna var peroneal tenosynovitis, achilles peritendinitis och medial 

benhinnesmärta vanligast. Skadelokalisationen som var vanligast var fot som stod för 52 % av 

skadorna (8). 

 

I den här studien definieras skada på följande sätt: En skada vars ursprung kan kopplas till 

träning eller tävling och som medfört konsekvenser för hur den aktiva lagt upp sin träning. Det 

vill säga att den aktiva anpassat träningen på grund av skadan under minst en dag. Genom denna 

definition riktas studien in på de skador som påverkar den aktiva i sin satsning på orientering. 

Till exempel tas inte hänsyn till småskador som små rivsår som är vanligt inom orientering (9). 
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Typ av skada definieras i den här studien som skadediagnos och om det är en traumatisk skada 

eller överbelastningsskada.  

 

I en studie som undersökte förekomst av akuta skador bland orienterare i Finland sågs att 

sårskador var vanligare hos män medan det var vanligare med fotledsstukningar hos kvinnor. 

Generellt sågs en högre skadeförekomst bland manliga elitorienterare vilket antogs bero på deras 

mer offensiva löpning i skogen (10). I Johanssons studie påvisades ingen skillnad mellan könen 

avseende skadeförekomst (7). Det råder således oenighet bland de studier som gjorts huruvida 

det förekommer skillnader mellan könen inom detta område. 

 

Orientering skiljer sig från andra löpsporter med sin kognitiva del och typ av terräng man 

springer i. På grund av de olika kraven som ställs på elitorienterare så sker träningen på många 

olika underlag. Underlaget som elitorienteraren i huvudsak väljer att bedriva sin träning på beror 

dels på tid på året eftersom snö kan göra skogen svår att löpa i, men även vilken distans 

orienteraren satsar mest på. Jämfört med väglöpning kräver löpning i skogen betydligt mer 

energi. Den tuffa terrängen i orientering resulterar också i mer specifika skador där speciellt 

fotleden är utsatt. Även småskador som mindre sår är vanligt förekommande vid tävling (2). 

Detta sågs också i en studie från 1981 där man undersökte förekomst av traumatiska skador vid 

Irländska nationella mästerskapet där blåsor, blåmärken och skavsår dominerade bland de 

inrapporterade skadorna (9). 

Beroende på vilket underlag orienteraren tränar på kommer krafterna som verkar på foten att 

fördelas olika och påfresta foten på olika sätt. Vid löpning på gräs ses en mindre kraftpåverkan 

på framfot och utsidan av foten jämfört med löpning på hårt underlag som asfalt, betong eller 

gummi (11). 

Löpare som utsätts för stora krafter på foten har ökad risk för att utveckla överbelastningsskador 

i nedre extremiteten (12). Det har inte gjorts några studier som undersöker skillnader i 

skadeförekomst bland elitorienterare beroende på vilket underlag de tränar på. 

I den här studien definieras mjukt underlag som skog, gräs eller stig och hårt underlag som asfalt,  

grus eller inomhusbana. 
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Problemformulering 

Orientering är en liten sport med förhållandevis små resurser varför det inte har gjorts mycket 

forskning inom området (2). Det finns inga nyligen publicerade studier som undersöker 

förekomst, lokalisation och typ av skador hos elitorienterare och det är därför relevant att 

undersöka hur det ser ut idag. Sedan de äldre studierna på området genomfördes har sporten 

genomgått vissa förändringar och därmed har även kraven på elitorienteraren ändrats. Bland 

annat har den nya distansen sprint introducerats (1). Det finns ingen enhetlig bild bland tidigare 

studier huruvida några skillnader mellan könen föreligger vad gäller skador bland elitorienterare. 

Det är intressant att studera vilka typer av skador bland elitorienterare som är vanligast 

förekommande, när de inträffar, hur de skiljer sig mellan könen och hur de påverkas av 

underlaget som elitorienteraren tränar på. Denna information kan användas för att arbeta 

förebyggande mot skador. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera hur vanligt det är med skador hos elitorienterare, vilka typer av 

skador som är vanligast förekommande, när under året skadorna inträffar och om det finns 

skillnader mellan könen. Vidare var syftet att undersöka om skadeförekomsten skiljer sig 

beroende på vilket underlag orienteraren i huvudsak tränar på. 

 

Frågeställningar 

1. Vilken är förekomsten av skador hos elitorienterare under senaste året, mätt med enkät?  

2. Vilka är skadelokalisationerna och typ av skador bland elitorienterare under senaste året, 

mätt med enkät?  

3. Under vilka månader är det vanligast med skador bland elitorienterare under senaste året, 

mätt med enkät?    

4. Vilken  skillnad föreligger mellan män och kvinnor avseende skadeförekomst, 

skadelokalisation och typ av skador under senaste året, mätt med enkät?  

5. Vilken  skillnad föreligger mellan de som tränar mest på mjukt underlag jämfört med de 

som tränar mest på hårt underlag avseende skadeförekomst, skadelokalisation och typ av 

skador under senaste året, mätt med enkät? 
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Metod 

Design 

Studien var en tvärsnittsstudie med en beskrivande och jämförande design; beskrivande del 

(frågeställning 1-3), jämförande del (frågeställning 4-5). Designen valdes då det skulle jämföras 

fakta om elitorienterares skador och träning samt hur det skiljer sig mellan könen. Det är även en 

design som är lätt att genomföra i en studie då det endast inhämtas data vid ett tillfälle (13).    

 

Urval 

Populationen bestod av 100 elitorienterare, de 50 bäst rankade herrarna och damerna på 

orienteringsförbundets Sverigelistan (3). Inklusionskriterier: Rankad topp 50 på svenska 

orienteringsförbundets officiella rankinglista den 10 september 2014. Ha tillräcklig kunskap i 

svenska språket för att kunna svara på en skriftlig enkät. 

 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningen skedde genom en enkät på internet innehållande frågor om skadeförekomst, 

skadelokalisation och typ av skada. Det ingick även frågor om när under året elitorienterarna var 

skadade samt hur fördelningen mellan löpning på mjukt respektive hårt underlag såg ut. Det 

fanns inga tidigare publicerade enkäter som specifikt undersöker den här studiens 

frågeställningar, därför var enkäten egenkonstruerad och av naturliga skäl inte validitet- eller 

reliabilitetstestad. 

 

Enkäten omfattade elva frågor som tillsammans gav svar på samtliga frågeställningar i studien 

(bilaga 1). Frågeställningen om skadeförekomst bland elitorienterare besvarades av frågorna 4, 5 

och 6 i enkäten. 

Frågeställningen om skadelokalisation och typ av skada besvarades genom svar på frågorna 8, 9 

och 10 i enkäten. 

Frågeställningen om när under året elitorienterare var mest skadade besvarades genom svar på 

fråga 7 i enkäten. 

Frågeställningen om skillnader i skadeförekomst mellan män och kvinnor besvarades genom 

svar på frågorna 1, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 i enkäten. 

Frågeställningen om skillnader i skadeförekomst mellan de som tränar mer på mjukt underlag 
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och de som tränar mer på hårt underlag besvarades genom svar på frågorna 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 

i enkäten. 

 

Genomförande 

Enkäten pilottestades under september 2014 genom att 5 orienterare som inte var rankade bland 

de 50 bästa på Sverigelistan fick fylla i enkäten och komma med kommentarer om hur de olika 

frågorna tolkats. Detta gjordes för att testa huruvida enkäten undersökte de variabler den var 

avsedd att undersöka det vill säga att öka enkätens ”face validity”. Efter kommentarer från de 

som pilottestade enkäten redigerades den för att öka tydligheten. 

Datainsamlingen till studien skedde genom utskick via e-post till undersökningsgruppen. 

Utskicket bestod av ett informationsbrev om studien (bilaga 2) och en länk till enkäten som 

fylldes i på internet. Enkäten skickades ut 2014-09-17 och orienterarna hade fram tills 2014-10-

08 på sig att svara. En påminnelse skickades ut till elitorienterarna när två dagar återstod av 

insamlingsperioden. 

 

Databearbetning 

Inhämtad data bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) och i Microsoft Excel 2010. Frågeställning 1, 2 och 3 redovisades med beskrivande 

statistik som stapeldiagram och median med kvartilavvikelse (IQR). Normalfördelning 

undersöktes med histogram (13). Frågeställningarna 4 och 5 redovisades med beskrivande 

statistik och analys av gruppskillnader för att undersöka om det fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan de oberoende grupperna. För de nominala värden som till exempel 

diagnos användes Chi2-test där det fanns tillräckligt med svar annars användes Fisher's exact test 

(13). För de variabler som var på kvotskalenivå till exempel antal skador användes Mann-

Whitney´s U-test (13). I studien antogs p<0.05 som en statistiskt signifikant skillnad. 

 

Etiska överväganden 

Genom deltagande i studien hjälpte de medverkande till att bredda kunskapen om skador inom 

elitorientering. Alla deltagare i studien fick förfrågan om att ta del av resultatet. 

Deltagarnas integritet skyddades genom att de enda personuppgifter som samlades in var kön 

och ålder, det gick alltså inte att se vilken data som tillhörde vem. Problem kunde dock uppstå 
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om en medverkande ville dra tillbaka sin medverkan. På grund av detta fick deltagarna möjlighet 

att fylla i en femsiffrig kod i enkäten. Koden kunde sedan användas av deltagaren om den ville 

dra tillbaka sin medverkan och få sin data raderad. 

 

Resultat 

Beskrivning av studiedeltagarna. 

Av gruppen exkluderades 8 elitorienterare som inte uppfyllde inklusionskriteriet att ha tillräcklig 

kunskap i svenska språket. Det gick inte att få tag på kontaktuppgifter till 1 av elitorienterarna. 

Således delades enkäten ut till 91 elitorienterare. 

Svarsfrekvensen var 85 % (n = 77). I gruppen som deltog i studien var snittåldern 25 år (IQR = 

6). Av deltagarna som svarade på enkäten var 41 kvinnor och 36 män. 

 

Skadeförekomst bland elitorienterare. 

Av deltagarna i studien rapporterade 77 % (n = 59) att de hade haft någon skada under de senaste 

12 månaderna. Elitorienterarna var skadade i snitt 20 (IQR = 56) dagar per år och var drabbade 

av 1 (IQR = 1) skada per person. 

 

Skadelokalisation och typ av skador bland elitorienterare. 

De vanligast förekommande skadeområdena hos deltagarna var fot, knä och underben (Figur 1).   

 

Figur 1. Procentandel av elitorienterarna som rapporterade någon skada inom respektive 

lokalisation. 
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Av hela gruppen drabbades 64 % av deltagarna någon gång under året av överbelastningsskada 

och 35 % av traumatisk skada. Av hela gruppen drabbades 26 % av både överbelastningsskada 

och traumatisk skada.  

 

I tabell I ses att bland de som visste vilken skadediagnos de hade haft var akillestendinopati och 

fotledsstukning vanligast med 15 rapporterade skador vardera. Ett flertal orienterare rapporterade 

skador som de varit ensamma om att ha haft under perioden varför dessa inte redovisas i 

tabellen. 

 

Tabell I. Vanligaste skadediagnoserna. 

Diagnos Antal av elitorienterarna som haft skadan någon 

gång under de senaste 12-månaderna n=77  

Akillestendinopati 15 (19 %) 

Fotledsstukning 15 (19 %) 

Muskelbristning lår  5 (6 %) 

Löparknä 5 (6 %) 

Benhinneinflammation underben  4 (5 %) 

Sårskada 4 (5 %) 

 

 

Skadefördelning under året bland elitorienterare. 

I figur 2 ses fördelningen över när under året elitorienterarna var skadade. Skadeförekomsten 

verkar gå ned under månaderna september, oktober, november och december efter att ha haft sin 

topp i augusti då 36 % av elitorienterarna rapporterade någon skada. 
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Figur 2.  Procentandel av elitorienterarna som rapporterade in någon skada under respektive 

månad. 

 

Skillnader mellan manliga och kvinnliga elitorienterare avseende skadeförekomst, 

skadelokalisation och typ av skada. 

Kvinnorna hade i snitt 1 skada (IQR = 2) och männen 1,5 skador (IQR = 1), p = 0,388. 

Antal skadedagar hos kvinnorna var 14 (IQR = 60) och hos männen 20,5 (IQR = 90), p = 0,233. 

 

I figur 3 illustreras att männen skadade sig signifikant oftare än kvinnorna i bålen, p = 0,044. I 

övrigt sågs ingen statistiskt signifikant skillnad vad gäller skadelokalisationer mellan könen. 
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Figur 3. Fördelning mellan män och kvinnor avseende skadelokalisation. 

 

Av kvinnorna hade 32 % haft någon traumatisk skada under året och bland männen 39 % (p = 

0,415). Av kvinnorna hade 59 % haft någon överbelastningsskada under året och bland männen 

69 % (p = 0,281). 

 

De vanligaste skadediagnoserna för båda könen var akillestendinopati och fotledsstukning. 

Av kvinnorna hade 22 % haft akillestendinopati och av männen 17 % (p = 0,559). Av kvinnorna 

hade 17 % haft fotledsstukning och av männen 22 % (p = 0,569). Inte heller bland övriga 

skadediagnoser sågs någon statistiskt signifikant skillnad mellan könen. 

 

Skillnader mellan elitorienterare som tränar mer på mjukt underlag jämfört med de som 

tränar mest på hårt underlag avseende skadeförekomst, skadelokalisation och typ av 

skada.  

Det dominerande underlag som elitorienterarna tränade på var mjukt underlag. Det var 70 % (n = 

54) av elitorienterarna som bedrev mer än 51 % av sin träning på mjukt underlag och 30 % (n = 

23) av elitorienterarna som bedrev mer än 50 % av sin träning på hårt underlag. 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de som tränade mest på mjukt respektive 

hårt underlag avseende antal skador eller antal skadedagar. Hos de som tränade mest på mjukt 

underlag var medianen för antal skador 1 (IQR = 1) och hos de som tränade mest på hårt 
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underlag 2 (IQR = 2,5), p = 0,185. Hos de som tränade mest på mjukt underlag var snittet för 

antal skadedagar 17 (IQR = 55,75) och hos de som tränade mest på hårt underlag 30 (IQR = 91), 

p = 0,470. 

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de som tränade mest på mjukt respektive 

hårt underlag avseende skadelokalisationer. Figur 4 visar att tendensen är att fler drabbas av 

fotskada i gruppen som tränade mest på hårt underlag jämfört med gruppen som tränade mest på 

mjukt underlag. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,069. Det sågs 

också en tendens att fler i gruppen som tränade mest på hårt underlag drabbas av skada i armen, 

skillnaden är dock inte statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,077. 

 

 

Figur 4. Procentuell fördelning över vanligaste skadeområde hos orienterare som tränar mest 

på mjukt underlag jämfört med de som tränar mest på hårt underlag. 

 

Av de som tränade mest på mjukt underlag hade 33 % haft någon traumatisk skada under året 

och bland de som tränade mest på hårt underlag 39 % (p = 0,922). Av de som tränade mest på 

mjukt underlag hade 63 % haft någon överbelastningsskada under året och bland de som tränade 

mest på hårt underlag 65 % (p = 0,956). 
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De vanligaste skadediagnoserna hos både de som tränade mest på mjukt och hårt underlag var 

akillestendinopati och fotledsstukning. 

Av de som tränade mest på mjukt underlag hade 19 % haft akillestendinopati och av de som 

tränade mest på hårt underlag 22 % (p = 0,744). Av de som tränade mest på mjukt underlag hade 

17 % haft fotledsstukning och av de som tränade mest på hårt underlag 26 % (p = 0, 597).  Inte 

heller bland övriga skadediagnoser sågs någon statistiskt signifikant skillnad. 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Av deltagarna i studien hade 77 % haft någon skada under 12 månader. I snitt hade de haft en 

skada var och 20 skadedagar. 

Augusti var den månad som flest rapporterade någon typ av skada. Minst antal rapporterade 

skador sågs under månaderna september, oktober, november och december. 

Det vanligaste skadeområdet var foten med 52 % av deltagarna som rapporterade någon skada i 

området. Det var vanligare att deltagarna drabbades av en överbelastningsskada än en skada av 

traumatisk karaktär. De klart vanligaste skadediagnoserna bland de som visste sin skadediagnos 

var akillestendinopati och fotledsstukning. 

Signifikant fler män än kvinnor hade haft skada i bålen, men i övrigt fanns det inga statistiskt 

signifikanta skillnader beträffande skadeförekomst, skadelokalisation och typ av skada. 

Tendensen var att gruppen som tränade mest på hårt underlag hade fler skador, skadedagar och 

fotskador jämfört med gruppen som tränade mest på mjukt underlag. 

 

Resultatdiskussion 

Skadeförekomsten var något högre jämfört med tidigare studier. Av deltagarna rapporterade 77 

% någon skada jämfört med 74 % i Johanssons studie respektive 67 % i Lindes studie (7, 8). 

I likhet med Johanssons studie var medianen för antal skador 1 (7). I Lindes studie sågs en 

liknande skadeförekomst med ett medelvärde på 1,7 skador per person (8). Definitionen av skada 

som använts i den här studien valdes då den fokuserar på de skador som påverkar 

elitorienterarens träning. Definitionen av skada som använts i Johanssons studie från 1986 tar 

inte hänsyn till att den aktiva efter uppkomst av skada planerar träningen utifrån detta. Med 

definitionen tas heller inte hänsyn till att en skada som beror på tävling eller träning kan 
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uppkomma efter utförd aktivitet (7). Detta skulle kunna ha gett färre rapporterade skador i 

Johanssons studie jämfört med vår studie. Även Lindes studie hade en annorlunda definition av 

skada jämfört med vår studie, en skada skulle ge symtom under minst tre dagar för att redovisas 

vilket skulle kunna gett färre rapporterade skador. Dock behövde inte skadan påverka träningen 

för att rapporteras vilket skulle kunnat ge fler rapporterade skador.  

Trots olika definitioner på skada verkar skadeförekomsten inte skilja sig mycket jämfört med 

1986 då de senaste studierna som undersöker detta publicerades.  

 

Resultatet visar att en klar majoritet av gruppen rapporterade att de haft någon skada på grund av 

överbelastning. Att överbelastningsskador är vanligare än traumatiska skador bland orienterare 

överensstämmer med Johanssons studie (7). I Lindes studie sågs dock en jämnare fördelning av 

överbelastningsskador och traumatiska skador hos deltagarna (8). 

 

Bland elitorienterarna drabbades 52 % av fotskada någon gång under året. Den höga förekomsten 

av skador i foten bland elitorienterare kan dels bero på de höga krafter som verkar på foten vid 

löpning (14) och dels på att det ojämna underlag som orientering oftast utövas på leder till stor 

risk för till exempel fotledsstukning (2). Den här studien visar att bland de som visste sin 

skadediagnos var just fotledsstukning och akillestendinopati vanligast. Fotledsstukning har varit 

vanligt förekommande i liknande tidigare studier, dock har akillestendinopati inte förekommit i 

samma höga grad (7, 8). 

 

Av hela gruppen drabbades 19 % någon gång under året av akillestendinopati. En 

sammanfattning av studier gjorda på akillesskador visade att riskfaktorer är hög ålder, manligt 

kön, löpning på mjukt underlag, felaktig träning, felaktiga skor, kyla samt överdriven pronation 

(15). Utifrån resultatet i den här studien syntes ingen skillnad mellan män och kvinnor eller 

underlag som träningen bedrivits mest på avseende risk för akillestendinopati. Att mjukt 

underlag är en riskfaktor skulle dock kunna vara med och förklara varför gruppen som helhet är 

så drabbad av akillestendinopati. Denna förklaring styrks även av två studier som undersökt 

skador bland löpare och fann en lägre förekomst av akillestendinopati än i den här studien. (16, 

17). Jämfört med orienterare borde löpare träna mer på hårdare underlag då deras tävlingar 

generellt utövas på den typen av underlag. Med tanke på den höga förekomsten av 
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akillestendinopati hos elitorienterare borde preventiv träning genomföras. Behandlingen av 

akillestendinopati som har mest evidens är excentriska tåhävningar (18, 19). Den excentriska 

träningen skulle även kunna fungera som preventiv behandling mot akillestendinopati. 

 

Under året drabbades 19 % av hela gruppen någon gång av fotledsstukning. Att fotledsstukning 

är vanligt inom orientering styrks av studien på det schweiziska landslaget som visade att 87 % 

av landslagsorienterarna någon gång drabbats av fotledsstukning. Den studien visade även att 57 

% av landslagsorienterarna hade kronisk fotledsinstabilitet (6). En nyligen publicerad studie har 

även visat att fotledsstukning är en av de vanligaste idrottsskadorna (20). 

Ivins visade att risken för att drabbas av en ny fotledstukning om man redan haft en året innan är 

fördubblad (21). De som redan haft denna skada borde således träna preventivt mot detta. I 

övrigt finns lite evidens för olika riskfaktorer att drabbas av fotledsstukning (21). Skadan har 

dock visat sig vara vanligt förekommande inom sporter som innehåller mycket 

riktningsförändringar och hopp (22). Det finns många olika metoder att motverka skadeåterfall 

för fotledsstukning som visat sig vara effektiva (23). Stabiliserande tejpning, fotledsortoser och 

proprioceptiv träning har alla visat sig vara effektiva vid prevention av fotledsstukning. I en 

artikelgranskning där man tittade på olika sätt att förebygga fotledsstukning sågs lika stor effekt 

hos dessa tre åtgärder (24). 

 

Den höga förekomsten av diagnoserna akillestendinopati och fotledsstukning samt att 52 % av 

deltagarna drabbades av någon fotskada under året gör att införandet av preventiv träning mot 

fotskador skulle kunna vara relevant för gruppen. Den här studien säger dock ingenting om hur 

mycket gruppen arbetar med olika skadeförebyggande program. Det är möjligt att många jobbar 

aktivt mot detta och att skadeförekomsten annars hade varit högre än den är nu. 

 

Augusti var den månad under året då flest elitorienterare skadade sig. En teori till detta kan vara 

att augusti är en månad bestående av hård träning inför september då många SM-tävlingar 

genomförs och att det därför kan vara en ökad skadebenägenhet under denna månad. Att 

skadeförekomsten minskar under månaden september kan ha att göra med att många drar ned på 

träningsmängden denna månad för att komma i form till SM. Detta träningsupplägg grundar sig 

på en välanvänd modell för formtoppning (25). Att skadeförekomsten förblir låg under 
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höstmånaderna oktober till december kan bero på att många efter säsongen tar det lugnare med 

träningen innan den hårda träningen mot nästa säsong inleds. Även i Lindes studie sågs att 

augusti var den månad där orienterarna har högst skadebenägenhet. En skillnad mellan Lindes 

studie och vår var dock att Lindes studie också visade en hög skadeförekomst under januari 

månad. De månader med lägst skadeförekomst i Lindes studie var oktober, november och 

februari (8). Sammantaget kan jämförelsen mellan studierna säga att det finns en viss 

samstämmighet när det gäller under vilka månader som skadeförekomsten går ner.  

 

Vid jämförelse mellan könen inom elitorientering fanns inga statistiskt signifikanta skillnader 

avseende skadeförekomst. En tendens var dock att män hade fler skador och skadedagar per år än 

kvinnor, detta i likhet med en tidigare studie gjord i Finland där det sågs en högre 

skadebenägenhet hos män än kvinnor bland elitorienterare (10). I den studien sågs även att 

sårskador var vanligare bland män och fotledsstukningar hos kvinnor (10). Dessa skillnader 

kunde inte ses i vår studie. Den enda skillnaden som var statistiskt signifikant var att fler män än 

kvinnor rapporterade att de någon gång under året haft skada i bålen. Vad den skillnaden kan 

bero på är svårt att säga. En teori skulle kunna vara att männens högre fart kan ge högre 

belastning på till exempel ryggen samt ge större risk för sårskador i området. Att det i övrigt inte 

finns tydliga skillnader avseende skadeförekomst mellan könen är i linje med vad Johansson fick 

för resultat i sin studie (7). 

 

I denna studie sågs inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de som tränade mest på mjukt 

respektive hårt underlag. Tendensen var dock att fler orienterare som tränade mest på hårt 

underlag drabbades av skada i foten vilket skulle kunna bero på de högre krafter som verkar på 

foten vid löpning på hårt underlag (11, 12). Inga tidigare studier hade undersökt huruvida 

skadeförekomsten hos orienterare skiljer sig beroende på vilket underlag orienterarna tränar mest 

på. 

 

Metoddiskussion 

En styrka med denna studie är den höga svarsfrekvensen, 85 % av de som fick utskicket svarade 

på enkäten vilket är en hög siffra för att vara en enkätstudie (26). Den höga svarsfrekvensen ger 

ett resultat som är representativt för gruppen (27). De 15 % som föll bort kan dels bero på 
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felaktig e-postadress, tidsbrist eller bristande intresse hos orienterarna att fylla i enkäten. När det 

gäller den externa validiteten bör resultatet kunna appliceras på gruppen elitorienterare som 

helhet men möjligtvis inte på orienterare i allmänhet då gruppen elitorienterare bör ligga på 

mycket högre träningsdoser än vanliga orienterare. Den interna validiteten borde vara god då 

elitorienterarna valts för studien utifrån deras resultat och de som valts har presterat på elitnivå. 

Att studien gjordes i form av enkät kan medföra att deltagarna inte fyllde i korrekta uppgifter för 

att de till exempel inte läst definitionerna, vilket inte kunde kontrolleras. Att enkäten är 

egenkonstruerad medför också att den varken är testad för validitet eller reliabilitet. På grund av 

detta genomfördes pilottester och pilottesterna bidrog till att vissa frågor justerades. 

En svaghet med studien är att deltagarna behövde komma ihåg sina skador 12 månader tillbaka i 

tiden vilket kan ha dragit ner studiens tillförlitlighet. Det som väger upp för detta är att det är 

elitidrottare och många troligen för träningsdagbok och därigenom har god kunskap om sin 

träning och sina skador. Ett annat problem med studien kan vara att alla studiedeltagare som 

svarat på enkäten inte visste sina skadediagnoser vilket kan leda till att vissa diagnoser blev 

underrepresenterade. För att få en ännu bättre överblick av skadorna bland elitorienterare hade 

enkäten kunnat fråga mer om varje skada vad gäller typ och duration. Då hade bland annat 

slutsatser kunnat dras om hur långvariga olika typer av skador var. Enkäten hade då dock tagit 

längre tid att svara på och svarsfrekvensen hade kunnat bli lägre. 

 

Klinisk nytta 

Studien kan användas av elitorienterare, tränare samt vårdpersonal som jobbar med idrottsskador 

för att få en bra överblick över skadeförekomsten och vad elitorienterare har störst risk att 

drabbas av för skador avseende diagnos och lokalisation. Denna information skulle kunna 

fungera som en grund för att utarbeta olika skadepreventiva åtgärder vilket förhoppningsvis kan 

leda till färre skador bland elitorienterare. 

Studier skulle behöva göras på hur man på bästa sätt kan minska skadeförekomsten bland 

elitorienterare. Till det arbetet kan denna studie vara bra att utgå från då den ger en helhetsbild av 

skadeförekomst i gruppen. Det hade varit intressant att studera hur införandet av ett regelbundet 

styrke- och balansträningsprogram för fot/underben hade kunnat påverka skadeförekomsten.  

Det hade även varit intressant att undersöka hur sömnen påverkar skadeförekomsten då nyligen 

gjord forskning visar att minskad sömn ger ökad skaderisk bland idrottare (28). 
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Konklusion 

Det är vanligt med skador bland elitorienterare vilket överensstämmer med tidigare gjorda 

studier. Foten är det vanligaste skadeområdet, vilket kan bero på de höga krafter som verkar på 

foten vid löpning samt det ojämna underlaget orientering ofta utövas på. Akillestendinopati och 

fotledsstukning är de vanligaste skadediagnoserna hos elitorienterare, därför borde det ligga i 

gruppens intresse att genomföra förebyggande excentrisk träning och stabilitetsträning för 

fotleden. De flesta skador förekommer i augusti inför höstens SM-tävlingar. Fler män än kvinnor 

skadar sig i området bål, annars sågs inga statistiskt signifikanta skillnader mellan könen. Inga 

statistiskt signifikanta skillnader sågs mellan de som tränar mest på mjukt respektive hårt 

underlag, tendensen var dock att elitorienterare som tränar mest på hårt underlag löper större risk 

att drabbas av fotskada. 
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Bilaga 2 informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeut/sjukgymnaststudenter som läser sista terminen på Uppsala Universitet. Vi 

skriver vår C-uppsats om skadeförekomst och typ av skador hos elitorienterare. 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie om skador bland elitorienterare. Du har blivit utvald 

att delta eftersom du är rankad topp 50 på Sverigelistan. Undersökningen består av en enkät med 

frågor som handlar om skadeförekomst och typ av skador hos elitorienterare. Undersökningen tar 

ca 5 minuter och fylls i via webbformulär genom att klicka på länken här nedanför. 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om förekomst och typ av skador hos elitorienterare. 

Genom deltagande i studien bidrar du till att öka kunskapen inom detta område och du kommer 

kunna ta del av resultatet om så önskas. 

 

Undersökningen är helt frivillig att delta i och fylls i anonymt. Du kommer ha möjlighet att dra 

tillbaka din medverkan i studien vid senare tillfälle om du så önskar genom en kod du får fylla i 

på enkäten. Genom att skicka in enkäten samtycker du till att delta i studien. 

 

Länk till webbformuläret - 
https://docs.google.com/forms/d/1MEqoxl8qeBVOqq3AI51vTeCR8TSJqtR79Da4mRKYPaE/viewform 

 

Om du vill delta i studien kan du svara på enkäten till och med 8:e oktober 2014, men svara 

gärna så fort som möjligt. 

 

Om du vill ta del av studiens resultat kan du maila till goranwinblad@gmail.com, så skickar vi 

uppsatsen till dig när den är klar. Studien beräknas vara klar i Januari 2015. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Rasmus Fors och Göran Winblad 

https://docs.google.com/forms/d/1MEqoxl8qeBVOqq3AI51vTeCR8TSJqtR79Da4mRKYPaE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1MEqoxl8qeBVOqq3AI51vTeCR8TSJqtR79Da4mRKYPaE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1MEqoxl8qeBVOqq3AI51vTeCR8TSJqtR79Da4mRKYPaE/viewform

