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Definitioner  

 

Tredje generationens konstgräs 

Tredje generationens konstgräsplaner är uppbyggda på en grusbädd och en mjuk matta, även 

kallad pad. Konstgräsmattan ligger ovanpå denna grusbädd och mjuka matta. Själva 

konstgräsmattan består av cirka 40 millimeter långa plastfiberstrån som står på ett 10 

millimeter tjockt sandlager, samt ett 15 millimeter tjockt gummigranulat (Lundberg 2012). 

 

Fotbollsutövande gymnasieelever 

Gymnasieelever som läser lokal (LIU) eller nationell (NIU) godkänd idrottsutbildning inom 

fotboll.  

 

Akuta skador 

Inträffar plötsligt och har en tydlig definierad orsak eller startpunkt (Bahr 2015, s. 13).  

 

Överbelastningsskador 

Uppstår gradvis till följd av överbelastning under en längre tid (Bahr 2015, s. 13).  

 

Skadetyper  

Mjukdelsskador vilket innefattar brosk, muskel, sen och ligamentskador samt skelettskador 

vilket innefattar frakturer (Bahr 2015, s. 15).  

 

Skadetyper från UEFAs modell för epistemologiska studier av fotbollsskador   

Blåmärke, muskelsträckning, muskelbristning, fraktur, luxation, rivsår/ skrapsår, annan skada 

(Hägglund et.al 2005) 

 

  



 

Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av 

skaderisk på konstgräs respektive naturgräs.   

Metod  

En kvantitativ enkätundersökning med 46 stycken (st) deltagande gymnasieelever som läser 

lokal (LIU) eller nationell (NIU) godkänd idrottsutbildning inom fotboll. Wilcoxon Signed 

Rank Test användes för beräkning av medelvärde och för att urskilja statistiska signifikanta 

skillnader mellan de olika grupperna, match och träning på respektive spelunderlag. Chi- 

Square crosstabs post-hoc test användes för att urskilja statistiska signifikanta skillnader 

mellan de olika skadetyperna på respektive spelunderlag.   

Resultat  

Resultaten i denna studie visade att de deltagande fotbollsutövande gymnasieeleverna 

uppfattade att skaderisken för akuta- överbelastningsskador var högre på konstgräs än 

naturgräs, både under träning och match. Skillnaden mellan de olika grupperna, akuta- och 

överbelastningsskador under träning och match på respektive spelunderlag, var statistiskt 

signifikanta då signifikans nivån var mindre än p<0,05. De skadetyperna som de deltagande 

fotbollsutövande gymnasieeleverna uppfattade vara mest förekommande på konstgräs var 

rivsår/ skrapsår. De skadetyperna som de deltagande fotbollsutövande gymnasieeleverna 

uppfattade vara mest förekommande på naturgräs var muskelsträckning/ muskelbristning. 

Skillnaden mellan de olika grupperna, muskelbristning/ muskelsträckning samt rivsår/ 

skrapsår på konstgräs och naturgräs, var statistiskt signifikanta då signifikans nivån var 

mindre än p<0,05. 

Slutsatser  

Denna studie bekräftar att de deltagande fotbollsutövande gymnasieelevernas uppfattningar 

stämmer överens med vad tidigare studier har visat om elitfotbollsspelares uppfattningar om 

skaderisk på konstgräs i jämförelse med naturgräs. Att skaderisken för akuta- och 

överbelastningsskador uppfattas öka vid spel på konstgräs i jämförelse med naturgräs. 

Kvalitativa forskningsmetoder skulle kunna bidra till djupare förståelse av själva ämnet, samt 

upplevelser av uppfattningar av skaderisk och skadetyper på respektive spelunderlag. För att 

fler slutsatser ska kunna dras bör framtida studier även inkludera fler deltagare.  

Nyckelord  

Konstgräs, naturgräs, fotbollsutövande, gymnasielever, skaderisk, akuta, skador, 

överbelastningsskador, träning, match 



 

Abstract 

Purpose  

The aim with this study is investigate football practicing high school students’ perceptions of 

risk of injury on artificial turf and natural grass.  

Methods  

A quantitative questionnaire survey including 46 participating football practicing high school 

students. The Wilcoxon Signed Rank Test was used to calculate the mean and to distinguish 

statistically significant differences between the different groups, match and training on 

artificial turf and natural grass. The Chi-Square crosstab post-hoc test was used to distinguish 

statistically significant differences between the different types of injury on the respective 

game grounds 

Results  

The results in this study showed that the participating football practicing high school students’ 

perceived that the injury risk of acute- and overload injuries was higher on artificial turf than 

on natural grass, both during training and match. The difference between the different groups, 

acute and overload injuries during training and match on articial turf and natural grass was 

statistically significant as the level of significancewas less than p <0.05. The injury types that 

the participating football practicing high school students perceived to be the most common on 

artificial turf was abrasion/ laceration. The injury types that the participating football 

practicing high school students perceived to be the most common on natural grass were 

musclesprain/ strain. The difference between the different groups, musclesprain/ strain as well 

as abrasion/ laceration on artificial turf and natural grass was statistically significant as the 

level of significance was less than p <0.05. 

Conclusions  

This study confirms that the participating football practicing high school students’ perceptions   

concur with what previous studies have shown about elite football players' perceptions of 

injury risk on artificial turf in comparison with natural grass. The risk of acute and overload 

injuries is perceived to increase when playing on artificial turf in comparison to natural grass. 

Qualitative research methods could contribute to deeper understanding of the subject itself, as 

well as experiences of perceptions of injuries and types of injury on respective turfs. In order 

to draw further conclusions, should future studies include more participants. 

Key words 

Artifical, turf, natural, grass, football, soccer, playing, high, school, students, injury, risk, 

acute, overload, training, match   
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund  

Nationellt spelas Sveriges högsta divisioner i fotboll för damer och herrar, Damallsvenskan, 

samt Herrallsvenskan, från april månad till november månad (FOGIS 2018). Eftersom fotboll 

spelas året runt krävs ett bra spelunderlag hela året. På grund av klimatet är naturgräs inte 

alltid det bästa alternativet vid val av underlag vid tränings och tävlingssäsongen i fotboll. Det 

svenska fotbollsförbundet (SvFF) menar att svensk fotboll, både på elit- och breddnivå 

behöver konstgräsplaner för att kunna träna fotboll året runt. Att konstgräsplaner bidrar till att 

nyttjandetimmarna för fotbollen ökar och att det ger en positiv effekt för talangutveckling 

inom svensk fotboll. Första gången fotboll spelades på konstgräs i Sverige var under vintertid 

i mitten av 1970-talet (FOGIS u.å.). Det var inte förrän år 2000 då ett nytt konstgrässystem 

introducerades som utbyggnaden av konstgräsplaner i Sverige ökade (FOGIS u.å.). År 2002 

fanns det 67 konstgräsplaner i Sverige, och på tio år ökade antalet till 861 konstgräsplaner 

(Lundberg 2012). Från och med säsongen år 2018 spelar 7 av 12 lag i Damallsvenskan sina 

hemmamatcher på konstgräs. I Herrallsvenskan spelar 10 av 16 lag sina hemmamatcher på 

konstgräs. År 2009 spelade endast tre lag i herrallsvenskan sina hemmamatcher på konstgräs 

(FOGIS u.å.). Konstgräsplaner benämns efter generationer, till exempel första, andra eller 

tredje generationens konstgräsplan. Den första generationens konstgräs lanserades under sent 

1960-talet. Andra generationens konstgräs lanserades i början av 1980-talet och tredje 

generationens konstgräs lanserades under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal (Dragoo & Braun 

2010). 

 

1.2 Konstgräs som spelunderlag  

Hvattum (2015) menar att lag får bättre resultat efter att ha bytt spelunderlag till konstgräs 

från naturgräs, och att de lag som spelar på konstgräs har en betydligt större fördel av att spela 

på hemmaplan, särskilt vid möte mot lag som spelar på naturgräs. Trots detta menar Hvattum 

(2015) att konstgräs som spelunderlag i fotboll är kontroversiellt. Inom svensk elitfotboll 

råder det en debatt kring spel på konstgräs. DN (2016) nämner i en artikel att Malmö FF vill 

förbjuda spel på konstgräs i Allsvenskan, och att utvecklingen inom svensk fotboll går åt fel 

håll när spel på konstgräs förekommer. Nanne Bergstrand, tränare för Kalmar FF, menar att 

konstgräsplanerna påverkar talangutvecklingen inom svensk fotboll i en artikel publicerad av 
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Lundberg (2012) på SvFF:s hemsida. Att snabba spelare med goda tekniska färdigheter 

kommer före spelare med andra färdigheter. Nanne hävdar även att spelarna inte hinner utföra 

tacklingar på grund av att passningsspelet är snabbare på konstgräs (Lundberg 2012). Studier 

visar att fotbollsspelare upplever att bollen rullar snabbare på konstgräs än på naturgräs 

(Roberts et.al 2014). Tidigare studier visar även skillnader i antal utförda kortpassningar och 

glidtacklingar på konstgräs jämfört med naturgräs. Fler kortpassningar och färre 

glidtacklingar utförs på konstgräs än på naturgräs (Andersson, Ekblom & Krustrup 2008).  

 

Spel på konstgräs upplevs vara mer fysiskt ansträngande trots att studier visar liknande 

resultat i antal löpta meter, antal högintensiva löpningar, antal sprinter och stående tacklingar 

på konstgräs respektive naturgräs (Andersson, Ekblom & Krustrup 2008). Tidiga studier 

gjorda i mitten av 1980-talet visade att fotbollsspelare upplevde att det var svårare att starta, 

vända och stanna i löpningar på första generationens konstgräs jämfört med naturgräs 

(Winterbottom 1985 se Andersson, Ekblom & Krustrup 2008). Kristian Bergström, tidigare 

spelare för Åtvidabergs FF, menar att färre tacklingar utförs eftersom det är svårare att 

bromsa in och stoppa en löpning på konstgräs jämfört med på naturgräs (Lundberg 2012). I en 

studie av Roberts, Osei- Owusu, Harland, Owen och Smith (2014) hävdade de deltagande i 

studien att tredje generationens konstgräs har mindre grepp och att underlaget är hårdare, 

tunnare samt mer strävt jämfört med naturgräs. Debatten kring spel på konstgräs råder även 

inom den globala damfotbollen. Inför världsmästerskapet i fotboll för damer år 2015 samlades 

ett 40- tal spelare och skrev ett protestbrev till det internationella fotbollsförbundet (FIFA). 

Världsmästerskapet skulle bli det första mästerskapet för seniorer där alla matcher skulle 

avgöras på konstgräs. Spelarna hävdade att beslutet kring spel på konstgräs skulle ändras då 

även de ansåg att skaderisken ökade (Kristenson 2015).  

 

1.3 Motivering av problemområde 

I och med utvecklingen av tredje generationens konstgräs menar Reilly och Korkusuz (2008, 

s.70) att det konstgjorda spelunderlaget blivit mer accepterat inom fotbollen. Utvecklingen av 

konstgräset syftar till att förbättra fotbollsspecifika prestationer och minska skaderisken 

(Reilly & Korkusuz 2008, s.70). Tidiga studier som undersökte skaderisken på konstgräs 

visade att skaderisken på första och andra generationens konstgräs var högre än på naturgräs 

(Arnason, Gudmunsson, Dahl & Johannsson 1996; Engelbretsen & Kase 1987; Hort, 1977; 

Renstro, Nelson, Peterson, & Edberg 1977 se Andersson, Ekblom & Krustrup 2008). I en 
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studie gjord av Felipe et.al (2013) hävdar elitfotbollsspelare och tränare att det största 

problemet med konstgräs är en ökad skaderisk. Studier visar att elitfotbollsspelare tror att 

skaderisken skiljer sig beroende på underlag. Att spel på konstgräs både under träning och 

matchspel ökar risken för överbelastningsskador jämfört med spel på naturgräs, då de anser 

att återhämtningsfasen tar längre tid på grund av planens friktion och stelhet (Poulos et.al, 

2013). Andra studier visar dock att konstgräs i jämförelse med naturgräs inte orsakar större 

utmattning eller fördröjer återhämtningsprocessen hos en fotbollsspelare (Nédélec et al. 

2013). Lanzetti et. al (2017) genomförde en studie där resultaten visade en likvärdig skaderisk 

på både akuta och överbelastningsskador vid spel konstgräs och naturgräs. Kristenson (2015, 

ss. 16-18) menar att konstgräslag hade en 38 % ökad risk för överbelastningsskador än 

naturgräslag. Studien visade att ålder, position och hur länge en spelare hade utövat fotboll 

påverkade risken för överbelastningsskador. Kristenson (2015) menar att skademönstret 

skiljer sig på amatör- och ungdomsnivå från de studier som är gjorda på elitnivå. I studie av 

Meyers (2013) dokumenterades 693 skador från 13 olika universitet under fem säsonger på 

kvinnliga universitetsstudenter. 297 skador inträffade på konstgräs och resterande 421 på 

naturgräs. Meyers (2017) har även genomfört en studie på manliga universitetsstudenter från 

elva olika universitet under sex säsonger. Totalt dokumenterades 722 skador där 268 skador 

inträffade på konstgräs och 454 på naturgräs. Fuller, Dick, Corlette och Schmalz (2017) studie 

visade att kvinnliga universitetsstudenter hade en minskad skaderisk för skador i nedre 

extremiteter, främst fot och knäled på konstgräs. Även Soligard, Bahr och Andersens (2010) 

studie gjord på lag från en norsk ungdomsturnering visade en minskad risk för fotledsskador 

på konstgräs jämfört med naturgräs. Samma studie visade dock en högre risk för rygg, axel 

och nyckelbensskador på konstgräs jämfört med naturgräs. Liknande resultat framkommer i 

en studie på japanska ungdomsspelare som främst spelar på konstgräs. Studien visar att de 

japanska ungdomsspelarna som deltog hade större smärta i nedre rygg (Aoki et.al, 2010).  

 

1.4. Problemformulering  

Det finns studier där uppfattningar, hos elitfotbollsspelare och tränare om konstgräs som 

spelunderlag i fotboll, har undersökts (Andersson, Ekblom & Krustrup 2008; Roberts et.al 

2014). Flertalet av de studier som nämns under rubrik 1.3 har undersökt uppkomsten av 

skador på konstgräs respektive naturgräs på ungdoms-, universitets- och elitfotbollsspelare 

(Aoki et.al 2010; Soligard, Bahr & Andersens 2010; Meyers 2013; Meyers 2017; Fuller, 

Dick, Corlette & Schmalz 2017). Tidigare studier som har undersökt uppfattningar av 
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skaderisk på konstgräs respektive naturgräs har gjorts på elitfotbollsspelare (Felipe et.al 2013; 

Poulos et.al 2013). Tanken med denna studie att undersöka fotbollsutövande gymnasieelevers 

uppfattningar av skaderisk, samt vilka skadetyper som uppfattas vara mest förekommande 

under träning och match, på konstgräs respektive naturgräs.  

 

Uppsatsförfattarna anser att det finns en rimlig anledning att anta att fotbollsutövande 

gymnasieelever i Sverige kan ha en annan uppfattning av skaderisk på respektive 

spelunderlag jämfört med elitfotbollspelare som deltagit i tidigare studier. Som nämnt i 

avsnittet bakgrund ökade antalet konstgräsplaner i Sverige från 67st till 861st mellan år 2002 

och år 2012 (Lundberg 2012). Uppsatsförfattarna tror att konstgräsets framfart och acceptans i 

svensk fotboll under denna perioden kan ha haft en inverkan på de fotbollsutövande 

gymnasielevernas uppfattningar av spelunderlaget konstgräs.   

 

 

1.7 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av 

skaderisk på konstgräs respektive naturgräs.   

 

1.8 Frågeställningar 

- Uppfattar fotbollsutövande gymnasieelever att skaderisken för akuta skador skiljer sig 

beroende på spelunderlag?  

- Uppfattar fotbollsutövande gymnasieelever att skaderisken för överbelastningsskador 

skiljer sig beroende på spelunderlag? 

- Vilka skadetyper uppfattar fotbollsutövande gymnasielever vara mest förekommande 

under träning och match på konstgräs respektive naturgräs?   
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3. Metodik  

3.1 Urval 

En fördel med kvantitativ ansats är enligt Jacobsen och Andersson (2017, s.188) att ett stort 

antal enheter kan undersökas. Problemet är att tid och resurser inte är tillräckliga för att 

undersöka den teoretiska populationen, och därefter måste ett urval göras. Allt som är av 

intresse att undersöka benämns för den teoretiska populationen, och de som är med i urvalet 

ska efterlikna populationen (Jacobsen & Andersson 2017, s.188). Trost och Hultåker (2016, 

ss. 25-29) menar att praktiska omständigheter kan förekomma, men ju större urval desto 

bättre. Ju större urval desto större sannolikhet att det ska vara representativt för populationen. 

Uppsatsförfattarna har valt att gå efter ett icke slumpmässigt urval där bekvämlighetsurval hör 

till. Bekvämlighetsurvalet valdes på grund av tillgängligheten av fotbollsutövande 

gymnasieelever inom ett visst geografiskt område (Trost och Hultåker 2016 ss.29–31). Den 

teoretiska populationen är fotbollsutövande gymnasieelever i Sverige. Urvalet i denna studie 

är 46 gymnasieelever från två olika gymnasieskolor med lokal och nationell idrottsutbildning 

inom fotboll. Tabellen nedan, tabell 1, visar demografiska data.  

 

Tabell 1. Svarsfördelning i frekvens (n) och procent (%) av demografiska data om urvalsgruppen. Konstgräs 

(KG), naturgräs (NG), Superettan (S1), Elitettan (E1).  

Demografiska 

data 

   
   

Kön 

n (%) 

Man 

42 (91%) 

 

Kvinna 

4 (9%) 

Annat 

0 (0%) 

 

   

Årskurs 

n (%) 

 

Spelunderlag 

n (%) 

 

Utövande på KG 

n (%) 

 

Utövande på NG 

n (%) 

 

Position 

n (%) 

 

Nivå 

n (%) 

 

Herrdivision 

n (%) 

 

Damdivision 

n (%) 

 

Årskurs 1 

28 (61%) 

 

Konstgräs 

21 (46%) 

 

0-5 år 

12 (26%) 

 

0-5 år 

8 (17%) 

 

Målvakt 

4 (9%) 

 

Seniorfotboll 

15 (35%) 

 

7/ 6/ 5/ 4 

13 (57%) 

 

3/ 2/ 1 

2 (100%) 

 

Årskurs 2 

13 (28%) 

 

Naturgräs 

25 (54%) 

 

6-10 år 

30 (65%) 

 

6-10 år 

21 (46%) 

 

Försvarare 

11 (26%) 

 

Ungdomsfotboll 

17 (40%) 

 

3/ 2/ 1 

5 (22%) 

 

E1/ Damallsvenskan 

0 (0%) 

Årskurs3 

5 (11%) 

 

 

 

 

11 år eller längre 

4 (9%) 

 

11 år eller längre 

17 (37%) 

 

Mittfältare 

13 (30%) 

 

Både och 

10 (23%) 

 

S1/ Allsvenskan 

1 (4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfallare 

4 (9%) 

 

Ingen 

1 (2%) 

 

Olika  

4 (17%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika 

11 (26%) 
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Vid besvarandet av enkäter uppstod bortfall vid frågorna 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 

16 (se Bilaga 2). På fråga 3 var det en person som inte svarade. På fråga 6 och fråga 7 där 

spelarens position respektive nivå efterfrågades saknades 3 stycken olika svar för varje fråga. 

En person svarade inte på frågorna 9, 10, 11 och 12. På frågorna 13, 14, 15 och 16 saknades 

svar från en person. 

 

3.2 Metodologiska överväganden  

För att kunna säga att ett visst antal procent av en befolkning tycker på ett eller ett annat sätt 

kan en kvantitativ studie vara ett bra tillvägagångsätt (Trost & Hultåker 2016, ss.22-23). 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 85) menar att syftet med kvantitativ forskning är att 

undersöka något på bredden, att få en mer ytlig information om en grupp för att på så sätt 

kunna uttala sig om en hel population. Enligt Hassmén och Hassmén (2008 ss.85-91) kan 

kvantitativ forskning delas in i deskriptiva (beskrivande) och explanativa (förklarande) 

forskningsansatser. Frågeformulär är ett exempel på deskriptiv forskning där frågor om 

exempelvis attityder, beteenden, personlighet och åsikter ställs. Trost och Hultåker (2016, s. 

10) beskriver enkätformulär som ett mätinstrument vilket mäter människors beteende, åsikter 

och känslor. Denna forskningsansats kan vara lämplig då denna studie syftar till att undersöka 

uppfattningar av skaderisk på konstgräs respektive naturgräs hos en specifik population.  

 

Eliasson (2013, s.28) menar att enkätundersökningar bestående av ett frågeformulär med icke 

öppna svarsalternativ är den vanligaste metoden för att samla in kvantitativ data. Trost och 

Hultåker (2016, ss. 74-75) menar att öppna frågor medför en risk för dålig handstil och att det 

kan ta tid med att analysera vad respondenterna svarat. Ett annat problem kan vara att vissa 

skriver mycket och andra inget alls (Trost & Hultåker, 2016 ss. 74-75). Eliasson (2013 s.29) 

anser att en enkätundersökning med skriftligt frågeformulär är att föredra eftersom 

respondenten själv kan välja om/när han eller hon vill besvara frågeformuläret. Webbenkät är 

ett alternativ som datainsamlingsmetod, Trost och Hultåker (2016 s.141) anser dock att det 

finns en risk för låg svarsfrekvens. Webbenkäter omfattande kontrollfunktioner kan vara 

problematiska. Risken för bortfall ökar om respondenten måste skicka iväg svar på samtliga 

frågor. De respondenter som inte vill eller kan svara på en fråga avbryter då sitt deltagande i 

undersökningen. Det kan därför vara bättre att få svar på några frågor än inga alls (Trost & 

Hultåker 2016 s.140).  
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Kvalitativa metodteorier kan vara lämpliga då metoderna enligt Hassmén och Hassmén (2008, 

s. 104) producerar beskrivande data. Hassmén och Hassmén (2008, s. 104) menar att de 

kvalitativa forskningsmetoderna syftar till att förstå hur människor föreställer sig världen, en 

förståelse för upplevelser, känslor och erfarenheter. Till skillnad från kvalitativa metoder är 

kvantitativa metoder mer lämpade för att täcka flera olika områden i en undersökning. Det är 

viktigt att frågorna i frågeformulet är formulerade på så sätt att de täcker flera olika 

förhållanden (Eliasson, 2013 s.30). I denna studie undersöks olika områden, bland annat 

skaderisk på konstgräs och naturgräs, skaderisk under träning respektive matchspel samt olika 

skadetyper. På grund av detta valde uppsatsförfattarna att utgå efter kvantitativ metod.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Om en undersökning syftar till en viss grupp där flera är samlade samtidigt och på samma 

ställe är det en fördel att dela ut enkäter vid ett sådant tillfälle. I den här studien där 

fotbollsutövande gymnasieelever undersöks kan det vara ett bra tillfälle att dela ut enkäter i 

samband med att de tränar under schemalagd skoltid. Under ett sådant tillfälle bör läraren ge 

tillåtelse att undersökningen sker på plats. Läraren gav medgivande till att data samlades in i 

samband med lektionstillfällen.  

 

3.4 Utformning av enkät  

Enkäten består sammanlagt av 20 frågor med icke- öppna svarsalternativ. De första åtta 

frågorna är bakgrundsfrågor, vad Hassmén och Hassmén (2008, ss. 228- 233) kallar för 

demografiska data i frågeformulär. Personliga faktafrågor som kön eller ålder är några 

exempel på demografiska data. Endast kön tillfrågas i denna enkätundersökning. Utöver 

bakgrundsfrågorna består enkäten av åtta attityd/ åsiktsfrågor. Svarsalternativen till 

attitydfrågor är exempel på rangordningsskalor, ordinaldata (Trost & Hultåker, 2016 ss. 18-

19). Vanligaste sättet att mäta dessa frågor är enligt Hassmén och Hassmén (2008, ss. 228- 

233) att ge respondenterna ett påstående som de tar ställning till på en fem till sju- gradig 

skala. I denna enkät användes en ett- till fem gradig skala på åtta frågor (se Bilaga 2). Enkäten 

bestod även av fyra frågor med flersvarsalternativ angående olika skadetyper. Frågorna, 

svarsalternativen och skadetyperna i enkäten har konstruerats med hjälp av tidigare studier 

(Andersson, Ekblom & Krustrup 2008; Hägglund et.al 2005).   
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3.5 Tillvägagångssätt för datainsamling 

I denna undersökning besvarade respondenterna enkäten i anslutning till träning eller lektion 

under schemalagd tid i skolan. Eftersom kvantitativa undersökningar ofta vill uttala sig om 

bredden av olika förhållanden och attityder är det viktigt att få in så många svar som möjligt, 

samt att fånga in alla de tillfrågade grupperna på ett så bra sätt som möjligt (Eliasson 2013, s. 

). Uppsatsförfattarna fick göra återkommande besök vid olika tillfällen för att få så många 

besvarade enkäter som möjligt.   

 

 

Enkäterna delades ut till respondenterna vid fyra skilda tillfällen. Vid samtliga fyra tillfällen 

började uppsatsförfattarna med att presentera sig själva. Därefter genomförde en av 

författarna en muntlig genomgång av informationsbrevet (se Bilaga 1) på enkäten. 

Uppsatsförfattarna betonade vikten av att eleverna själva skulle läsa igenom 

informationsbrevet innan påbörjat deltagande. För att eleverna inte skulle känna sig tvingade 

till att delta i undersökningen fick respondenterna gå fram till uppsatsförfattarna och hämta en 

enkät och en penna av uppsatsförfattarna. Uppsatsförfattarna var tillgängliga för frågor under 

hela tiden då enkäterna besvarades för att minska risken för eventuella missuppfattningar.  

 

Vid första tillfället besvarades enkäterna under en förmiddag. 20 elever besvarade enkäterna 

på fotbollsplanen efter avslutad träning. Vid andra tillfället besvarades enkäterna under en 

eftermiddag. 11 elever besvarade enkäterna på fotbollsplanen innan påbörjad träning. Vid 

tredje tillfället besvarades enkäterna på elevernas gymnasieskola innan påbörjad lektion under 

en eftermiddag. 8 elever besvarade enkäterna. Vid fjärde tillfället besvarades enkäterna under 

en morgon. 7 elever besvarade enkäterna på fotbollsplanen innan påbörjad träning.  

 

3.6 Analys av datainsamling  
 

Enligt Hassmen och Hassmen (2008 s.103) är det vanligt att ha någon form av deskriptiv 

statistik, en beskrivning eller en redogörelse för hur datamaterialet har fördelat sig i 

kvantitativa studier. Ett vanligt sätt att göra detta är enligt Hassmen och Hassmen (2008 s. 

103) att räkna ut det aritmetiska medelvärdet. Det aritmetiska medelvärdet är enligt Larsen, 

Kärnekull och Kärnekull (2009, s.62) ett genomsnitt av alla värden i en fördelning. Detta 

beräknas genom att alla värden summeras och därefter divideras med antal enheter. Det är 

dessutom vanligt att fler analyser genomförs, till exempel att olika grupper i undersökningen 
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jämförs. Detta redovisas i form av figurer eller tabeller med uträknade central- och 

spridningsmått (Hassmen & Hassmen 2008 s.103). 

 

Det finns idag flera datorprogram som kan användas för analyser av kvantitativ data, till 

exempel Excel från Microsoft eller statistik datorprogram som IBM SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) (Hassmen & Hassmen 2008 s.104). För analys av data användes 

datorprogrammet IBM SPSS Statistics version 25. Bearbetning av data genomfördes med 

hjälp av Wilcoxon Signed Rank Test och Chi- square crosstabs post-hoc test, därefter 

skapades egna tabeller och figurer från analyserna gjorda i IBM SPSS Statistics version 25 i 

Microsoft Office Excell 2016. 

 

Wilcoxon Signed Rank Test användes för att räkna ut ett medelvärde och statistisk signifikans 

på rangordningsfrågorna (se bilaga 2). Chi- Square crosstabs post-hoc test användes för att 

urskilja statistiska signifikanta skillnader mellan grupperna, i detta fall de olika skadetyperna 

(se bilaga 2) på konstgräs respektive naturgräs. Körner och Wahlgren (2015 ss.213-214) 

menar att värdet p<0,05 oftast väljs när statistisk signifikans skall bestämmas. Om signifikans 

nivån är lika eller mindre än ,05, till exempel ,04, ,01 eller ,001, kan slutsatsen dras att 

skillnaden mellan två värden är statistiskt signifikanta (Pallant 2010, s. 232- 233).  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Trost och Hultåker (2016, ss. 62–63) menar att termerna reliabilitet och validitet hör ihop med 

kvantitativa studier, till exempel enkätundersökningar. Enligt Hassmen och Hassmen (2008 

s.122) handlar reliabilitet i stor utsträckning om upprepbarhet. Bell (2006, ss.117-188) 

beskriver reliabilitet som i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt, vid olika tillfällen i lika 

omständigheter, ger samma resultat. Trost och Hultåker (2016, ss. 62–63) menar att validitet 

handlar om giltighet. Om frågan eller instrumentet mäter det den är avsedd att mäta (Trost & 

Hultåker 2016, ss. 62-63). Även Hassmen och Hassmen (2008 s. 122) menar att validitet 

handlar om giltighet, om studien lyckats fånga det som är av intresse.  

 

Trots att det enligt Hassmen och Hassmen (2008 s.131) finns flera hot mot reliabiliteten finns 

det även åtgärder som ökar reliabiliteten. Dåligt konstruerade mätinstrument där resultaten 

påverkas av slumpmässiga fel minskar reliabiliteten i en studie (Hassmen & Hassmen 2008 

s.131). För att undvika detta kan ett så kallat test- retest göras, vilket innebär att något mäts 
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två eller flera gånger efter varandra för att sedan räkna ut sambandet mellan mättillfällen 

(Hassmen & Hassmen 2008 s.124). Ett test- retest bör, enligt Hassmen & Hassmen (2008 

s.132) göras på nykonstruerade mätinstrument. Ett test- retest genomfördes aldrig eftersom 

mätinstrumentet i denna studie inte är ett nykonstruerat mätinstrument. För att öka 

reliabiliteten kan äldre och redan beprövade mätinstrument användas (Hassmen & Hassmen 

2008 s.132). Mätinstrumentet i denna studie är en enkät med stängda frågor, där frågorna har 

konstruerats med hjälp av tidigare studier (Andersson, Ekblom & Krustrup 2008; Hägglund et 

al.2015). 

 

Enligt Bell (2016 s.181) bör även ett pilottest genomföras för att kunna uppskatta hur lång tid 

enkäten tar att besvara samt om det är något som är svårt att förstå. Helst ska de som är 

pilotdeltagare vara samma typ av personer som undersökningsgruppen består av. Målgruppen 

som besvarade pilottestet i denna studien var inte densamma som urvalsgruppen. Dock 

genomfördes pilottestet av en målgrupp som tidigare har studerat på olika gymnasieskolor 

med idrottsinriktning.  

 

Ett annat exempel på faktorer som kan påverka reliabiliteten i en studie är administrationen, 

administratören och själva deltagarna. Enligt Hassmen och Hassmen (s.132) bör den 

omgivande miljön vara likartad från testtillfälle till testtillfälle för att stärka reliabiliteten. 

Även Eliasson (2013 s.28) nämner att tillvägagångssättet kan påverka undersökningens utfall, 

det vill säga vilka som svarar och hur många som svarar. I denna studie var den omgivande 

miljön likartad tre av fyra gånger. Tre gånger utfördes undersökningen på fotbollsplan och en 

gång utfördes undersökningen inne i ett klassrum. Bryman (2011 ss.160–161) menar att 

respondenternas svar även kan påverkas beroende på vilken tid de besvarar enkäten.  

De olika datainsamlingstillfällena utfördes under olika tider på dygnet. Detta kan ha påverkat 

reliabiliteten i studien.  

 

Hassmen och Hassmen (2008 s.132) menar att testledarens dagsform och humör kan inverka 

på resultatet, på grund av detta är det viktigt att instruktioner ges på samma sätt varje gång. 

Exempel på olika faktorer som kan påverka dagsformen och humöret hos en individ kan vara 

sömnbrist, sjukdomar eller bråk med sambo, vänner eller arbetskamrater (Hassmen & 

Hassmen 2008 s.133). Hassmen och Hassmen (2008 s.132) menar att testledarens 

instruktioner kan spelas in och sedan spelas upp vid testtillfällena för minska risken att 

testledarens dagsform och humör inverkar på resultatet. Testledarnas instruktioner spelades 
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inte in i denna studie. Innan påbörjad datainsamling började uppsatsförfattarna med att först 

presentera sig själva och sedan ge en muntlig genomgång av informationsbrevet inför 

respondenterna.  

 

Likt testledaren kan respondenternas dagsform och humör ha en inverkan på resultatet. 

Testledaren kan då enligt Hassmen och Hassmen (2008 s.133) samla in information om 

respondenterna i samband med tillfället, för att utesluta att något har hänt innan påbörjad 

datainsamling/ undersökning. Detta gjordes inte i denna studie, respondenterna fick däremot 

gå fram till uppsatsförfattarna och hämta en enkät samt penna för att visa att de ville delta.  

 

3.8 Etiska överväganden  

Studien förhåller sig till olika forskningsetiska principer som forskare, enligt Vetenskapsrådet 

(2011 ss.7-14), ska ta hänsyn till. Informationskravet samt studien syfte informerades 

muntligt till deltagarna innan deltagarna själva fick ta del av informationsbrevet. Vid de fyra 

tillfällena som enkäter delades ut berättade uppsatsförfattarna att deltagandet i 

undersökningen var helt frivilligt. Uppsatsförfattarna berättade kortfattat varför 

undersökningen gjordes och vilka som var ansvariga för den. För att respondenterna skulle få 

ta del av information av studien ytterligare konstaterade uppsatsförfattarna vikten av att läsa 

informationsbrevet (se Bilaga 1) innan de började svara på enkäten (se Bilaga 2). För att vara 

övertygade om att samtliga respondenter var över 15 år tillfrågades ansvariga lärare. Samtliga 

deltagare i den här undersökningen var över 15 år gamla. All data lagras på en extern hårddisk 

och förvaras på ett säkert ställe för att undvika att obehöriga har tillgång till svaren. Även 

enkäterna förvaras på ett ställe där obehöriga inte har tillgång. Införskaffade uppgifter nyttjas 

endast till forskningsändamål och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.   
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4. Resultat 

4.1 Tabeller  
 

Tabell 2 visar undersökningens svarsfördelning i frekvens (n) och procent (%) av 

rangordningsfrågor för skaderisken av akuta skador på träning och match på konstgräs 

respektive naturgräs. Tabell 2 visar att respondenterna uppfattade att risken för akuta skador 

var högre under träning på konstgräs, 16 % på ”hög” och 4 % på ”väldigt hög”, än på 

naturgräs, 4 % på ”hög” och 0 % på ”väldigt hög”. Tabell 2 visar även att respondenterna 

uppfattade att risken för akuta skador var högre under match på konstgräs, 38 % på ”hög” och 

2 % på ”väldigt hög”, än på naturgräs, 7 % på ”hög” och 2 % på ”väldigt hög”. 

 

 

Tabell 2. Undersökningens svarsfördelning i frekvens (n) och procent (%) av rangordningsfrågor för skaderisken 

av akuta skador på träning och match på konstgräs respektive naturgräs. Konstgräs (KG), naturgräs (NG), väldigt 

låg (VL), låg (L), vet ej/ obestämd (VE/ O), hög (H) och väldigt hög (VH).  

 

 

 

 

Akuta skador  
   

   

Träning KG  

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

Match KG 

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

Träning NG 

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

Match NG 

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

 

VL (1) 

2 (4%) 

 

 

VL (1) 

1 (2%) 

 

 

VL (1) 

9 (20%) 

 

 

VL (1) 

4 (9%) 

 

  

L (2) 

17 (38%) 

 

 

L(2)  

6 (13%) 

 

 

L (2)  

22 (49%) 

 

 

L (2)  

20 (44%) 

 

 

VE/ O (3) 

17 (38%) 

 

 

VE/ O (3) 

20 (44%) 

 

 

VE/ O (3) 

12 (27%) 

 

 

VE/ O (3) 

17 (38%) 

 

 

H (4) 

7 (16%) 

 

 

H (4) 

17 (38%) 

 

 

H (4) 

2 (4%) 

 

 

H (4) 

3 (7%) 

 

 

VH (5) 

2 (4%) 

 

 

VH (5) 

1 (2%) 

 

 

VH (5) 

0 (%) 

 

 

VH (5) 

1 (2%) 

 

 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 
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Tabell 2.1 visar undersökningens svarsfördelning i frekvens (n) och procent (%) av 

rangordningsfrågor för skaderisken av överbelastningsskador på träning och match på 

konstgräs respektive naturgräs. Tabell 2 visar att respondenterna uppfattade att risken för 

överbelastningsskador var högre under träning på konstgräs, 44 % på ”hög” och 13 % på 

”väldigt hög”, än på naturgräs, 7 % på ”hög” och 0 % på ”väldigt hög”. Tabell 2 visar även att 

respondenterna uppfattade att risken för överbelastningsskador var högre under match på 

konstgräs, 38 % på ”hög” och 18 % på ”väldigt hög”, än på naturgräs, 4 % på ”hög” och 0 % 

på ”väldigt hög”. 

 

 

Tabell 2.1. Undersökningens svarsfördelning i frekvens (n) och procent (%) av rangordningsfrågor för 

skaderisken av överbelastningsskador på träning och match på konstgräs respektive naturgräs. Konstgräs (KG), 

naturgräs (NG), väldigt låg (VL), låg (L), vet ej/ obestämd (VE/ O), hög (H) och väldigt hög (VH). 

 

 

Överbelastningsskador  

   
   

Träning KG  

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

Match KG 

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

Träning NG 

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

Match NG 

Rangordning (1-5) 

n (%) 

 

 

 

VL (1) 

2 (4%) 

 

 

VL (1) 

2 (4%) 

 

 

VL (1) 

11 (24%) 

 

 

VL (1) 

7 (16%) 

 

  

L (2) 

6 (13%) 

 

 

L (2)  

3 (7%) 

 

 

L (2)  

18 (40%) 

 

 

L (2)  

20 (44%) 

 

 

VE/ O (3) 

11(24%) 

 

 

VE/ O (3) 

15 (33%) 

 

 

VE/ O (3) 

13 (29%) 

 

 

VE/ O (3) 

16 (36%) 

 

H (4) 

20 (44%) 

 

 

H (4) 

17 (38%) 

 

 

H (4) 

3 (7%) 

 

 

H (4) 

2 (4%) 

 

 

VH (5) 

6 (13%) 

 

 

VH (5) 

8 (18%) 

 

 

VH (5) 

0 (0%) 

 

 

VH (5) 

0 (0%) 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 

 

 

Totalt antal  

45 (100%) 

 

 

Totalt antal 

45 (100%) 
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Tabell 2.2. visar medelvärdet av rangordningsfrågor för skaderisken av akuta skador på 

träning och match på konstgräs respektive naturgräs. Tabell 2.2 visar att det tillfälle där akuta 

skador uppfattas ha högst skaderisk är vid match på konstgräs, medelvärde (mean)= 3,24, och 

vid träning på konstgräs, m= 2,78. Tabell 2.2 visar att det tillfälle där akuta skador uppfattas 

ha lägst skaderisk är vid träning på naturgräs, m= 2,16, och vid match på naturgräs, m=2,49. 

Skillnaden mellan de olika grupperna, konstgräs och naturgräs, var statistiskt signifikanta då 

signifikans nivån var mindre än p<0,05. 

 
Tabell 2.2. Medelvärdet av rangordningsfrågor för skaderisken av akuta skador på träning och match på 

konstgräs respektive naturgräs. * = Statistisk signifikans mindre än p<0,05 mellan uppfattningar av akuta skador 

på konstgräs och naturgräs under träning och match. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.3. visar medelvärdet av rangordningsfrågor för skaderisken av överbelastningsskador 

på träning och match på konstgräs respektive naturgräs. Tabell 2.3 visar att det tillfälle där 

överbelastningsskador uppfattas ha högst skaderisk är vid match på konstgräs, m= 3,58, och 

vid träning på konstgräs, m= 3,49.  Tabell 2.3 visar att det tillfälle där överbelastningsskador 

uppfattas ha lägst skaderisk är vid träning på naturgräs, m= 2,18, och vid match på naturgräs, 

m= 2,29. Skillnaden mellan de olika grupperna, konstgräs och naturgräs, var statistiskt 

signifikanta då signifikans nivån var mindre än p<0,05. 

 

Tabell 2.3. Medelvärdet av rangordningsfrågor för skaderisken av överbelastningsskador på träning och match 

på konstgräs respektive naturgräs. * = Statistisk signifikans mindre än p<0,05 mellan uppfattningar av 

överbelastningsskador på konstgräs och naturgräs under träning och match. 

 
 

Överbelastningsskador 

 

Konstgräs 

 

Naturgräs 

 

Medelvärde träning 

 

Medelvärde match 

 

3,49* 

 

3,58* 

 

2,18* 

 

2,29* 

  

 

 

 

 

Akuta skador 

 

Konstgräs 

 

Naturgräs 

 

Medelvärde träning 

 

Medelvärde match 

 

2,78* 

 

3,24* 

 

2,16* 

 

2,49* 
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4.2 Figurer 
 

Figuren som presenteras nedan, figur 1, visar respondenternas uppfattningar av olika 

skadetyper som de anser vara mest förekommande under träning på konstgräs respektive 

naturgräs. Figur 1 visar att rivsår/ skrapsår var den skadetyp respondenterna uppfattade som 

mest förekommande under träning på konstgräs, frekvens (n)= 40. Figur 1 visar även att 

rivsår/ skrapsår var den skadetyp med störst skillnad mellan konstgräs och naturgräs, n=40 på 

konstgräs och n= 5 på naturgräs. Figur 1 visar att muskelsträckning/ muskelbristning var den 

skadetyp respondenterna uppfattade som mest förekommande under träning på naturgräs, n= 

30. Skillnaden mellan de olika grupperna, muskelbristning/ muskelsträckning samt rivsår/ 

skrapsår på konstgräs och naturgräs, var statistiskt signifikanta då signifikans nivån var 

mindre än p<0,05. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Respondenternas uppfattningar av olika skadetyper som de anser vara mest förekommande under 

träning på konstgräs respektive naturgräs. *= Statistisk signifikans mindre än p<0,05 mellan muskelbristning/ 

muskelsträckning samt rivsår/ skrapsår på konstgräs och naturgräs, 
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Figuren som presenteras nedan, figur 1.1, visar respondenternas uppfattningar av olika 

skadetyper som de anser vara mest förekommande under match på konstgräs respektive 

naturgräs. Figur 1.1 visar att rivsår/ skrapsår var den skadetyp respondenterna uppfattade som 

mest förekommande under match på konstgräs, n= 42. Figur 1.1 visar att rivsår/ skrapsår var 

den skadetyp med störst skillnad mellan konstgräs och naturgräs, n= 42 på konstgräs och n= 7 

på naturgräs. Figur 1.1 visar att muskelsträckning/ muskelbristning var den skadetyp 

respondenterna uppfattade som mest förekommande under match på naturgräs, n= 34. 

Skillnaden mellan de olika grupperna, muskelbristning/ muskelsträckning samt rivsår/ 

skrapsår på konstgräs och naturgräs, var statistiskt signifikanta då signifikans nivån var 

mindre än p<0,05. 

 

 

 

 
 

Figur 1.1. Respondenternas uppfattningar av olika skadetyper som de anser vara mest förekommande under 

matchspel på konstgräs respektive naturgräs. *= Statistisk signifikans mindre än p<0,05 mellan muskelbristning/ 

muskelsträckning samt rivsår/ skrapsår på konstgräs och naturgräs.  
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5. Diskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar av 

skaderisk på konstgräs respektive naturgräs. Frågeställningarna var om fotbollsutövande 

gymnasieelever uppfattar att skaderisken för akuta och överbelastningsskador skiljer sig 

beroende på spelunderlag, samt vilka skadetyper som fotbollsutövande gymnasielever 

uppfattar vara mest förekommande under träning och match på respektive spelunderlag. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

I en studie gjord av Felipe et.al (2013) hävdade elitfotbollsspelare och tränare att det största 

problemet med konstgräs var en ökad skaderisk. Lanzetti et. al (2017) studie visade dock en 

likvärdig skaderisk på både akuta och överbelastningsskador vid spel konstgräs jämfört med 

naturgräs. I Meyers studier (2013; 2017) dokumenterades dessutom fler skador på naturgräs 

än på konstgräs. De fotbollsutövande gymnasieeleverna som deltog i denna studie uppfattade 

likt elitfotbollsspelarna i Poulos et. al (2013) studie att spel på konstgräs både under träning 

och matchspel ökade skaderisken för överbelastningsskador jämfört med spel på naturgräs. 

Respondenterna i denna studie uppfattade även att skaderisken för akuta skador var högre vid 

spel på konstgräs än på naturgräs, både under träning och match.  

 

Tabell 2.2 och tabell 2.3 visar att samtliga medelvärden på konstgräs var högre än samtliga 

medelvärden på naturgräs. Tabell 2.3 visar att det tillfälle där överbelastningsskador uppfattas 

ha högst skaderisk är vid match på konstgräs, m= 3,58. Tabell 2.2 visar att det tillfälle där 

akuta skador uppfattas ha högst skaderisk är vid match på konstgräs, medelvärde (m)= 3,24. 

De tillfällen där akuta- och överbelastningsskador uppfattas ha lägst skaderisk är vid träning 

på naturgräs, m= 2,16 och m= 2,18. Både tabell 2.2 och tabell 2.3 visar att det även påvisades 

en statistisk signifikans p <,000 mellan uppfattningar av akuta- och överbelastningsskador på 

konstgräs samt naturgräs, både under träning och match. 

 

En av anledningarna till att fotbollsspelare uppfattar att skaderisken är högre på konstgräs 

jämfört med naturgräs kan vara att uppfattningarna från första och andra generationens 

konstgräs lever kvar än idag. Tidiga studier som undersökte skaderisken på konstgräs visade 

att skaderisken på första och andra generationens konstgräs var högre än på naturgräs 

(Arnason, Gudmunsson, Dahl & Johannsson 1996; Engelbretsen & Kase 1987; Hort, 1977; 

Renstro, Nelson, Peterson, & Edberg 1977 se Andersson, Ekblom & Krustrup 2008). En 
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annan orsak kan vara det som nämns i tidigare studier gjorda på elitfotbollsspelare. Att spel på 

konstgräs upplevs vara mer fysiskt ansträngande, eller att återhämtningsfasen uppfattas tar 

längre tid vid spel på konstgräs på grund av planens friktion och stelhet (Andersson, Ekblom 

& Krustrup 2008; Poulos et.al 2013). En studie av Nédélec et al. (2013) visade dock att 

konstgräs i jämförelse med naturgräs inte orsakar större utmattning eller fördröjer 

återhämtningsprocessen hos en fotbollsspelare. Trots att elitfotbollsspelare uppfattade att det 

mer fysiskt ansträngde att spela på konstgräs visade Andersson, Ekblom och Krustrup (2008) 

studie liknande resultat i antal löpta meter, antal högintensiva löpningar, antal sprinter och 

stående tacklingar på konstgräs respektive naturgräs. Resultatet i denna studien visar att 

fotbollsutövande gymnasieelevers uppfattningar stämmer överens med vad tidigare forskning 

visat angående uppfattningar om skaderisk på konstgräs (Poulos et.al 2013). 

 

Till skillnad från tidigare studier uppfattade de fotbollsutövande gymnasieeleverna i studien 

att den mest förekommande skadetypen vid spel på konstgräs både under träning och match 

var rivsår/ skrapsår, n= 40 och n= 42 (se figur 1 och figur 1.1). Tidigare studier visade en 

högre risk för rygg, axel och nyckelbensskador på konstgräs jämfört med naturgräs (Soligard, 

Bahr & Andersen 2010; Aoki et.al, 2010). Figur 1 och figur 1.1 visar att rivsår/ skrapsår var 

den skadetyp med störst skillnad mellan konstgräs och naturgräs både under träning och 

match. Det påvisades en statistisk signifikans på skadetypen rivsår/ skrapsår mellan respektive 

spelunderlag vilket styrker denna skillnad.  

 

Figur 1 och figur 1.1 visar även att respondenternas uppfattningar om de mest förekommande 

skadetyperna skiljde sig beroende på om det var träning eller match. Respondenterna 

uppfattade att fraktur och annan skada var mer förekommande under träning än match. 

Uppfattning av fraktur och annan skada skilde sig även åt beroende på spelunderlag. Fraktur 

och annan skada uppfattades vara mer förekommande på konstgräs under träning. Under 

match uppfattades fraktur och annan skada vara mer förekommande på naturgräs. 

Respondenterna uppfattade att luxation/ urledsvridning var mer förekommande under match 

än träning. Dock bör nämnas att svarsfrekvensen av ovannämnda skadetyper var relativt låg 

jämfört med de skadetyper som uppfattades vara mest förekommande. På grund av detta är 

det svårt att dra några slutsatser. Intressant nog var muskelsträckning/ muskelbristning den 

skadetyp respondenterna uppfattade som mest förekommande under träning och match på 

naturgräs, n= 30 och n= 34.  
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Andra skador som uppfattades vara mer förekommande både under träning och match på 

konstgräs jämfört med naturgräs var blåmärke, ligament/ ledbandsskada. Uppfattningen kring 

ligament/ ledbandsskador skiljer sig från vad tidigare studier visar. Fuller, Dick, Corlette och 

Schmalz (2017) studie visade att kvinnliga universitetsstudenter hade en minskad skaderisk 

för skador i nedre extremiteter, främst fot och knäled på konstgräs. Även Soligard, Bahr och 

Andersens (2010) studie gjord på lag från en norsk ungdomsturnering visade en minskad risk 

för fotledsskador på konstgräs jämfört med naturgräs. Dock bör nämnas att majoriteten av 

respondenterna i denna studie var män, 91 % (se tabell 1). I Roberts et. al (2014) ansåg 

elitfotbollsspelare att konstgräs har mindre grepp och att underlaget är hårdare, tunnare samt 

mer strävt jämfört med naturgräs. Respondenterna i denna studie kan ha ansett likt 

elitfotbollsspelarna i den ovannämnda studien att konstgräset uppfattas som hårdare och mer 

strävt, därav uppkomsten av rivsår/ skrapsår eller blåmärke. Den ökade förekomsten av 

”lindriga” skador som rivsår/ skrapsår kan ha haft en inverkan på respondenternas uppfattning 

av skaderisken på respektive underlag.  

 

5.2 Metoddiskussion  

I denna studie uppstod bortfall i undersökningen. När bortfallen upptäcktes kunde ett 

samband synas. Bland de respondenter som orsakade bortfall var det gemensamt att samtliga 

deras bortfall var på en och samma sida. Då enkäten var av skriftligt material och dubbelsidig 

finns risken att personerna råkat ha vänt ett blad för mycket när de ska vända sida. Det är 

dock endast potentiella antaganden och andra orsaker kan ha varit till att bortfall uppkommit. 

De personer som genomförde pilottestet i undersökningen var tidigare gymnasieelever med 

idrottsinriktning vilket kan ha påverkat reliabiliteten. I pilottest är det viktigt att 

pilotpersonerna är av samma typ av personer som undersökningspersonerna är (Bell 2016 

s.181). Ett mer optimalt sätt hade varit att dela ut pilottestet till personer som spelar fotboll 

och som är i samma ålder som gymnasieelever. En sådan grupp hade varit mer likartad 

undersökningsgruppen. Ett tillvägagångssätt för att få tag på personer till ett sådant pilottest 

hade kunnat vara att ta kontakt med ett fotbollslag. På grund av begränsad tid valde 

uppsatsförfattarna istället att ta kontakt med kamrater de visste hade läst idrottsinriktning på 

gymnasiet. 

 

Vid varje testtillfälle bör miljön vara så likartad som möjligt för att stärka reliabiliteten 

(Hassmén och Hassmén 2008 s.132). I undersökningen var miljön likartad tre av fyra gånger 

då datainsamlingen genomfördes på fotbollsplan. Ett av tillfällena var i ett klassrum på en 
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skola. Detta kan ha påverkat resultatet i datainsamlingen. Det kan ha uppstått skillnader i 

respondenternas inställning till att delta i undersökningen. Det finns risk för att de som 

genomförde enkätbesvarandet på fotbollsplanen kan ha varit ”ivriga” på att svara så snabbt 

som möjligt så att fotbollsträningen kunde börja. Respondenterna som besvarade i 

lektionssalen kan möjligtvis ha varit mer inställda till att ta del av enkäten eftersom det kan 

upplevas som en mer passande miljö. I lektionssalen fanns stolar och bord att tillgå vilket 

underlättar genomförandet av enkätbesvarandet. Att besvara enkäten på fotbollsplan kan 

upplevas som mer problematiskt då det inte fanns tillgång till stolar och bord. Anledningen 

till att uppsatsförfattarna gjorde återkommande besök var att de två gymnasieskolorna tränar 

vid olika tillfällen samt att samtliga årskurser inte tränar under samma veckodag. De olika 

tillfällena genomfördes under olika tider vilket Bryman (2011 ss.160-161) menar kan ha 

påverkat respondenternas svar. Ett mer optimalt tillvägagångssätt hade varit att samla in 

samtliga enkäter under ett och samma tillfälle. Då samtliga respondenterna besvarat enkäten 

under lika villkor.  

 

Under tiden som respondenterna genomförde undersökningen uppstod ibland diskussioner. En 

respondent berättade att hen hade varit med om en skada på konstgräs som hen ansåg inte 

hade uppstått om underlaget hade varit naturgräs. Det var en intressant diskussion som 

uppsatsförfattarna fick ta del av. Samtidigt som hen berättade detta kan det även ha påverkat 

hur de övriga respondenterna i gruppen svarade. För att ha kunnat ta del av fler diskussioner 

som dessa hade svarsalternativ med öppna frågor varit ett alternativ. Även kvalitativa 

undersökningar, till exempel intervjuundersökningar, hade kunnat bidra till fler liknande 

redogörelser.  

 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 85) menar att syftet med kvantitativ forskning är att 

undersöka något på bredden, att få en mer ytlig information om en grupp för att på så sätt 

kunna uttala sig om en hel population. Trost och Hultåker (2016, ss. 25-29) menar att 

praktiska omständigheter kan förekomma, men ju större urval desto bättre. Ju större urval 

desto större sannolikhet att det ska vara representativt för populationen. Uppsatsförfattarna 

anser att webbenkät som datainsamlingsmetod kan bidra till att öka omfång och bredd av en 

population. Trost och Hultåker (2016 s.141) anser dock att det finns en risk för låg 

svarsfrekvens. Webbenkäter omfattande kontrollfunktioner kan vara problematiska. Risken 

för bortfall ökar om respondenten måste skicka iväg svar på samtliga frågor. De respondenter 
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som inte vill eller kan svara på en fråga avbryter då sitt deltagande i undersökningen. Det kan 

därför vara bättre att få svar på några frågor än inga alls (Trost & Hultåker 2016 s.140).  

Uppsatsförfattarna valde istället att i denna studie utforma en skriftlig enkätundersökning så 

att de kunde medverka på plats vid undersökningsgenomförande. Anledningen till det var att 

kunna finnas på plats ifall någon av respondenterna inte förstod vad som tillfrågades i 

enkäterna samt tillgängligheten inom ett geografiskt område.  

 

För att öka reliabilitet och validitet kan äldre och redan beprövade mätinstrument användas 

(Hassmen & Hassmen 2008 s.132). Uppsatsförfattarna valde att förhålla sig till detta men 

nykonstruerade mätinstrument kan bidra till vidare utveckling inom forskningen. 

Mätinstrumentet i denna studie är en enkät med stängda frågor, där frågorna med 

rangordningssvarsalternativ har konstruerats med hjälp av tidigare studier. (Andersson, 

Ekblom & Krustrup 2008). Inspiration från studien av Hägglund et al. (2005) hämtades till 

frågorna 17, 18, 19 och 20 (se Bilaga 2) för att utforma frågor om skadetyper. De olika 

skadetyperna valdes ut eftersom de ingick i UEFA:s modell av olika skadetyper inom fotboll 

som bland annat Hägglund et al. (2015) använt sig av i tidigare studier. Frågorna 9- 12 och 

13-16 som behandlar akuta skador och överbelastningsskador består av svarsalternativ med 

rangordningskala ett- till fem. Dessa svarsalternativ konstruerades enligt detta då det är det 

vanligaste sättet för att mäta attitydfrågor enligt Hassmén och Hassmén (2008, ss. 228- 233). 

Uppsatsförfattarna tog även efter Andersson, Ekblom och Krustrups (2008) studie då de också 

använde sig av rangordningssvar i deras studie, som dessutom använde sig av attitydfrågor. 

Trost och Hultåker (2016 ss.74- 75) menar att ett vet ej svarsalternativ kan medföra ett 

problem, eftersom risken finns att många anger detta svarsalternativ för att slippa ta ställning. 

Trost och Hultåker (2016 ss.74- 75) anser dock att det ska finnas med att ett vet ej alternativ 

bör finnas med. I undersökningen stod rangordningssiffran ”3” för vet ej/ obestämd. 

Uppsatsförfattarna valde att presentera frekvensen i antal och procent av de olika 

rangordningsfrågorna för att ge en klarare bild över hur svarsfördelningen var.   

 

Trost och Hultåker (2016, ss. 62–63) menar att validitet handlar om giltighet. Om frågan eller 

instrumentet mäter det den är avsedd att mäta (Trost & Hultåker 2016, ss. 62-63). Även 

Hassmen och Hassmen (2008 s. 122) menar att validitet handlar om giltighet, om studien 

lyckats fånga det som är av intresse. Syftet och frågeställningarna i denna studien, som 

presenteras under rubriken ”Diskussion”, kan anses ha besvarats med hjälp av den valda 

analysmetoden. Enligt Hassmen och Hassmen (2008 s.103) är det vanligt att ha någon form 
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av deskriptiv statistik, en beskrivning eller en redogörelse för hur datamaterialet har fördelat 

sig i kvantitativa studier. Ett vanligt sätt att göra detta är enligt Hassmen och Hassmen (2008 

s. 103) att räkna ut det aritmetiska medelvärdet. Det är dessutom vanligt att fler analyser 

genomförs, till exempel att olika grupper i undersökningen jämför (Hassmen & Hassmen 

2008 s.103). För bearbetning av data användes datorprogrammet IBM SPSS Statistics version 

25. Analys av data genomfördes med hjälp av Wilcoxon Signed Rank Test och Chi- square 

test. Wilcoxon Signed Rank Test användes för att räkna ut ett medelvärde och statistisk 

signifikans på rangordningsfrågorna mellan konstgräs och naturgräs. Chi- Square crosstabs 

post-hoc test användes för att räkna ut statistisk signifikans mellan de olika skadetyperna på 

respektive spelunderlag. Författarnas bedömning av IBM SPSS är att det ger en tillförlitlig 

beräkning av sammanställd data.  

 

Kvalitativa metodteorier kan dock anses vara lämpliga som komplement då metoderna enligt 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 104) producerar beskrivande data. Hassmén och Hassmén 

(2008, s. 104) menar att de kvalitativa forskningsmetoderna syftar till att förstå hur människor 

föreställer sig världen, en förståelse för upplevelser, känslor och erfarenheter. Intervjuer eller 

enkät med öppna frågor skulle kunna bidra till att respondenterna fick beskriva varför de 

svarade som de gjorde. Fynd som tagits fram i denna studie, till exempel uppfattningar av 

olika skadetyper under träning och match på respektive spelunderlag, hade kunnat leda till 

ytterligare förståelse samt upplevelser av de undersökta uppfattningarna. En undersökning 

som denna, oavsett forskningsmetod, kan bidra till att skapa en djupare förståelse och ge ett 

större helhetsperspektiv kring själva ämnet hos en population, i detta fall fotbollsspelare.  

 

5.3 Slutsatser  

Denna studie bekräftar att de deltagande fotbollsutövande gymnasieelevernas uppfattningar 

stämmer överens med vad tidigare studier har visat om elitfotbollsspelares uppfattningar om 

skaderisk på konstgräs i jämförelse med naturgräs. Att skaderisken för både akuta- och 

överbelastningsskador uppfattas öka vid spel på konstgräs i jämförelse med naturgräs. 

Kvalitativa forskningsmetoder skulle kunna bidra till djupare förståelse av själva ämnet, samt 

upplevelser av uppfattningar av skaderisk och skadetyper på respektive spelunderlag. För att 

fler slutsatser ska kunna dras bör framtida studier inkludera fler deltagare.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Undersökning om fotbollsspelande gymnasieelevers uppfattningar av 

skaderisk på konstgräs respektive naturgräs. 

Studien handlar om att undersöka fotbollsspelande gymnasieelevers uppfattningar av 

skaderisk på konstgräs respektive naturgräs. Tidigare studier visar olika resultat där vissa 

anser att skaderisken är högre vid spel på konstgräs medan andra studier anser att skaderisken 

är högre vid spel på naturgräs.   

 

Ansvariga för undersökningen är två studenter från Högskolan Dalarna som läser 

Idrottstränarprogrammet. De ansvariga studenterna skriver ett examensarbete på kandidatnivå.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med studien är att undersöka fotbollsspelande gymnasieelevers uppfattningar av 

skaderisk på konstgräs och naturgräs. 

 

Tillvägagångssättet för att undersöka problemområdet görs genom enkät med fasta 

svarsalternativ som besvaras av elever med fotbollsinriktning på gymnasiet. Besvarandet sker 

i anslutning till träning under schemalagd tid i skolan. I undersökningen ingår två olika 

gymnasieskolor med årskurserna ett, två och tre. Urvalet för gymnasieskolorna har bestämts 

tack vare tillgängligheten för att närvara på plats samt möjligheten att kontakta ansvariga 

fotbollstränare.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Det som förväntas av dig som besvarar enkäten är att du svarar på ett ärligt sätt och 

genomförandet beräknas att ta cirka 5- 10 minuter. Enkäten består av 20 frågor. Vid önskan 

av att ta del av undersökningens resultat finns olika alternativ. Den färdiga uppsatsen kan 

skickas till dig som deltagit i undersökningen alternativt besöka undersökningens 

posterpresentation i Ljushallen vid Högskolan Dalarna den 30 maj 2018 klockan 08:00-17:00. 

 

Din konfidentialitet (anonymitet) försäkras. Alla personuppgifter som efterfrågas i enkäten 

kodas för att säkra anonymitet. De som kommer att ha tillgång till de insamlade enkäterna är 

de två studenterna som genomför studien samt handledare. All data lagras på en extern 

hårddisk och förvaras på ett säkert ställe för att undvika att obehöriga har tillgång till svaren. 

Införskaffade uppgifter nyttjas endast till forskningsändamål och får inte användas till 

ickevetenskapliga syften. 
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Bilaga 2. Enkät 
 

Läs igenom varje fråga noggrant innan ni besvarar den. Kryssa sedan in det 

svarsalternativ som stämmer in bäst med er egen uppfattning i frågan.  

 

1. Kön 

 

Man                   

 

Kvinna 

 

Annat 

 

 

2. Årskurs 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3. Vilket är det primära spelunderlaget under tävlingssäsong i den förening du 

tillhör? 

 

Konstgräs 

 

Naturgräs 

 

 

4. Hur länge uppskattar du att du har utövat fotboll på konstgräs?  

 

0- 5 år 

 

6- 10 år 

 

11 år eller längre 
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5. Hur länge uppskattar du att du har utövat fotboll på naturgräs?  

 

0- 5 år 

 

6- 10 år 

 

11 år eller längre 

 

6. Vilken position spelar du på?  

 

Målvakt 

 

Försvarare 

 

Mittfältare 

 

Anfallare 

 

Olika/ flera positioner 

 

 

7. Vilken nivå spelar du på? Här är det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 

Seniorfotboll 

 

Ungdomsfotboll 

 

Ingen 
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8. Om du kryssade i seniorfotboll, vilken/vilka division/er spelar det seniorlag du 

spelar i? Här är det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ.  

 

Herrnivå 

 

Division 7/ 6/ 5/ 4 

 

Division 3/ 2/ 1 

 

Superettan/ Allsvenskan  

 

 

Damnivå 

 

Division 3/ 2/ 1 

 

Elitettan/ Damallsvenskan 
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Frågorna nedan behandlar er uppfattning om skaderisker i samband med träning och 

matchspel på konst respektive naturgräs Läs igenom varje fråga noggrant innan ni 

besvarar den. Ringa sedan in det svarsalternativ (1-5) som stämmer in bäst med er egen 

uppfattning i frågan. Varje svarsalternativ representeras med en siffra. Ringa endast in 

ett svarsalternativ för varje fråga. Nedan anges vad varje siffra betyder: 

 

Rangordningsskala 

1 = väldigt låg 

2 = låg 

3 = vet ej/ obestämd 

4 = hög 

5 = väldigt hög 

 

Definitioner av begrepp 

Akut skada – Inträffar plötsligt och har en tydlig definierad orsak eller startpunkt. 

Överbelastningsskada – Uppstår gradvis till följd av överbelastning under en längre tid 

 

 

9. Hur uppfattar du att skaderisken för akuta skador på konstgräs är i samband 

med träning? 

 

1                    2                    3                    4                    5 

 

 

 

10. Hur uppfattar du att skaderisken för akuta skador på konstgräs är i samband 

med matchspel? 

 

1                    2                    3                    4                    5 

 

 

 

11. Hur uppfattar du att skaderisken för akuta skador på naturgräs är i samband 

med träning? 

 

1                    2                    3                    4                    5 

 

 

 

12. Hur uppfattar du att skaderisken för akuta skador på naturgräs är i samband 

med matchspel? 

 

1                    2                    3                    4                    5 
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13. Hur uppfattar du att skaderisken för överbelastningsskador på konstgräs är i 

samband med träning? 

 

1                    2                    3                    4                    5 

 

 

14. Hur uppfattar du att skaderisken för överbelastningsskador på konstgräs är i 

samband med matchspel? 

 

1                    2                    3                    4                    5 

 

 

 

15. Hur uppfattar du att skaderisken för överbelastningsskador på naturgräs är i 

samband med träning? 

 

1                    2                    3                    4                    5 

 

 

16. Hur uppfattar du att skaderisken för överbelastningsskador på naturgräs är i 

samband med matchspel? 

 

1                    2                    3                    4                    5 
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Frågorna nedan behandlar er uppfattning om olika skador i samband med träning och 

matchspel på konst respektive naturgräs. Läs igenom varje fråga noggrant innan ni 

besvarar den. Kryssa sedan in det/de svarsalternativ som stämmer in bäst med er egen 

uppfattning i frågan.  

 

17. Vilken/vilka av nedanstående skador uppfattar du är förekommande i samband 

med träning på konstgräs? Här är det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 

Blåmärke  

 

 

Muskelsträckning/ Muskelbristning 

 

 

Fraktur 

 

 

Luxation/ Urledsvridning 

 

 

Rivsår/skrapsår 

 

 

Ligament/ Ledbandsskada 

 

 

Annan skada 
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18. Vilken/vilka av nedanstående skador uppfattar du är förekommande i samband 

med matchspel på konstgräs? Här är det möjligt att kryssa i flera 

svarsalternativ. 

 

 

Blåmärke  

 

 

Muskelsträckning/ Muskelbristning 

 

 

Fraktur 

 

 

Luxation/ Urledsvridning 

 

 

Rivsår/skrapsår 

 

 

Ligament/ Ledbandsskada 

 

 

Annan skada 
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19. Vilken/vilka av nedanstående skador uppfattar du är förekommande i 

samband med träning på naturgräs? Här är det möjligt att kryssa i flera 

svarsalternativ. 

 

Blåmärke  

 

 

Muskelsträckning/ Muskelbristning 

 

 

Fraktur 

 

 

Luxation/ Urledsvridning 

 

 

Rivsår/skrapsår 

 

 

Ligament/ Ledbandsskada 

 

 

Annan skada 
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20. Vilken/vilka av nedanstående skador uppfattar du är förekommande samband 

med matchspel på naturgräs? Här är det möjligt att kryssa i flera 

svarsalternativ. 

 

Blåmärke  

 

 

Muskelsträckning/ Muskelbristning 

 

 

Fraktur 

 

 

Luxation/ Urledsvridning 

 

 

Rivsår/skrapsår 

 

 

Ligament/ Ledbandsskada 

 

 

Annan skada 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Konstgräs som spelunderlag
	1.3 Motivering av problemområde
	1.4. Problemformulering
	1.7 Syfte
	1.8 Frågeställningar

	3. Metodik
	3.1 Urval
	3.2 Metodologiska överväganden
	3.3 Datainsamlingsmetod
	3.4 Utformning av enkät
	3.5 Tillvägagångssätt för datainsamling
	3.6 Analys av datainsamling
	3.7 Reliabilitet och validitet
	3.8 Etiska överväganden

	4. Resultat
	4.1 Tabeller
	4.2 Figurer

	5. Diskussion
	5.1 Resultatdiskussion
	5.2 Metoddiskussion
	5.3 Slutsatser

	6. Referenser
	Bilaga 1. Informationsbrev
	Bilaga 2. Enkät

